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І.    Информация за контакт с възложителя: 

 

 Възложител на инвестиционното предложение: „Овчарови Агро“ ЕООД, ЕИК 

204651505, адрес на управление: гр. Шабла, п.к. 9680, ул. „Арда“ № 7 

 Пощенски адрес за кореспонденция: гр. Шабла, п.к. 9680, ул. „Арда“ № 7 

 Телефон за контакт: 0888607416, 0884253088 

 Е-mail: nasko_atanasovv@abv.bg 

 Лице за контакти: Атанас Атанасов 

 

 

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; 

 

Инвестиционното предложение попада в Приложение 2 на ЗООС, т. 1, буква “в” и включва 

„Водовземане от подземни води чрез съществуващо съоръжение ТК-1“Анастасова – Шабла“ (С-8х), 

с цел капково напояване на зеленчукова градина“ в ПИ № № 83017.37.25 и  83017.37.26 по КККР на 

гр. Шабла, местност „Тарамбичовите градини“, с начин на трайно ползване – нива, трайно 

предназначение на територията – земеделска, с обща площ – 51.285 дка.  

Ефективността на добива и доброто състояние на растенията зависят от наличието на подходяща 

и прецизно функционираща хидромелиоративна система. Капковото напояване представлява система 

от тръби за бавно и продължително напояване. Най-важната особеност е, че в тръбите са инсталирани 

специални капкоотделители, с помощта на които се редуцира налягането и така се дава възможност за 

по-равномерно разпределение на водата по линията. Основната цел при инсталиране на една 

напоителна система е да компенсира изпарената от почвата и отделената чрез листата вода, както и 

водата загубена при оттичане. 

Тази технология позволява доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система 

на растенията като дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. Технологията 

спестява разхода на вода с 50% спрямо други начини на напояване, както и експлоатационните разходи 

по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система. Капковото напояване се 

реализира посредством полагането на LDPE поливни тръбопроводи (капкови маркучи). Тези 

тръбопроводи вземат вода от разпределителни тръбопроводи. Тази технология позволява подаване на 

необходимите поливни норми с голяма точност, както по време, така и по размер водна маса. 

Захващането на капковите маркучи към разпределителните тръбопроводи на поливните кръгове е 

предвидено да става чрез стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителните 

тръбопроводи е 0,7 м.  

Основните елементи на капковата напоителна система са: водоизточник, филтър, основен 

водопровод за отвеждане на водата от водоизточника (резервоара) до напоявания участък и 

тръбопроводи с вградени в тях или монтирани върху тях капкообразуватели. 

Капковото напояване е най-перспективния начин за доставка на вода до земеделските култури. 

При него загубите на вода са минимални, защото водата се доставя на точното място, в необходимото 

време и количество. По този начин, водата се  усвоява най-пълно от растенията. 

Водата за захранване на системата за капково напояване ще се доставя от съществуващ 

водоизточник ТК-1“Анастасова – Шабла“ (С-8х), изграден в ПИ № 83017.37.26. 

Съществуващият тръбен кладенец ТК „Анастасова – Шабла“ в ПИ № 83017.37.26 м. 

„Тарамбичовитеградин“, гр. Шабла, община Шабла, обл. Добрич има Регистрация № 252 044 

00473/19.02.2007г. и Разрешително за изграждане 003957/19.02.2006 г. в Регистъра за стопански 

нужди на сайта на БДЧР.  

 



Източника на питейно-битово водоснабдяване ще бъде бутилирана минерална/трапезна вода 

за работниците на терена. 

Предполагаеми брой на заетия персонал на терена е около 5 души и то само сезонно. 

За формиращите се битово-фекални отпадъчни води от работниците е предвидена химическа 

тоалетна. 

Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на планираната 

територия. Няма да се налага ползването на допълнителни площи за дейности.  

Територията, в която се планира инвестиционното предложение е обезпечена с 

транспортен достъп.  

           Територията предмет на инвестиционното предложение не попада в санитарно-

охранителни зони около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или за добив 

на минерални води и няма въведени забрани или ограничения. 

           Електроснабдяването ще се осъществи чрез присъединяване към съществуващата 

електропреносна мрежа за района и изграждане на БКТП.  

 

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

предложения; 

 

В стратегически и икономически аспект ИП е свързано с Плана за регионално развитие на 

Община Шабла, както и с предвижданията на Плана за развитие на региона.  

      От страна на инвеститора реализацията на ИП е насочено и към:  

 осигуряване на устойчиво и функционално развитие на територията;  

 ефективно организиране и използване на инфраструктурата на територията;  

 постигане на определен социален ефект чрез запазване и разкриване на нови работни места; 

 увеличаване на доходите на заетите лица; 

 

Разработката на комплексното развитие на терена е подчинена на изискването за гарантиране на 

опазването на околната среда, създаването на предпоставки за развитие на инвестиционната 

инициатива.  

 

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 не е свързана с 

използването на значителни количества природни ресурси.  

През монтажния период на системата за капково напояване ще се използват ограничени 

количества от следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: 

електроенергия за захранване на машини с дизелово гориво; вода за питейно-битови нужди на 

работещите в обекта. Материалите за изграждане на системата за капково напояване ще бъдат 

доставени от съответните специализирани фирми.  

В процеса на експлоатация основно ще се използва вода. 

 

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

Системата за капково напояване е от този тип, който не генерира отпадъци или емисии, 

които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени 

видове и не представлява риск за замърсяване на почвата и водите. 

           При експлоатацията ще се формират различни отпадъци, свързани с характера на 

извършваните дейности. Основно това ще са растителни отпадъци.  

 За третиране на отпадъците, възложителят ще предприеме съответните действия, като 

осигури транспортиране на формираните отпадъци до депо посочено от община Шабла. 

            През периода на експлоатация няма да се формират опасни отпадъци от производството. 

   



 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. Прогнозно полученият 

общ обем е средно около 0,2 м
3
 годишно. 

 Не се предвиждат отпадъчни води. 

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

 

В следствие от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на 

околната среда.  

Няма да има принос към замърсяване на повърхностните и подземните води.  

Няма да се застраши популациите от характерни за района растителни и животински видове.  

 

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

 

Възложителят  не  предвиждат инциденти по време на монтажните дейности и по време на 

експлоатацията. На територията на инвестиционното предложение няма да се съхраняват опасни 

вещества и препарати. В периода на монтажните дейности и по време на експлоатацията 

възложителят ще прилага правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации.  

 

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на 

жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. 

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще съществува 

само в периода на монтажа и ще касае само работещите на обекта. 

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.  

 

 

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

време на строителството. 

 

 



 

 

 

 

Инвестиционното предложение е с местоположение ПИ №№ 83017.37.26  и 83017.37.25 по 

КККР на гр. Шабла, с начин на трайно ползване – нива, трайно предназначение на територията – 

земеделска, с обща площ – 51.285 дка.  

           Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, съгласно Закона за 

защитените територии. ПИ попадат в границите на ЗЗ BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“, 

определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие.  

В близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение няма територии за опазване 

обектите на културно наследство.  

Поземлените имоти се намират на около 600 м от града.  

Потенциалните въздействия от реализацията се очаква да бъдат в границите на допустимите 

и нямат трансграничен характер.  

Не се предвижда изграждане на нова и промяна на съществуващата инфраструктура около 

терена ИП. 

Ще е необходима площ (около 500 м
2
) в рамките на терена за временна строителна база, в 

т.ч. за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите. Не се налага ползването на 

допълнителни площи от съседни имоти за дейности по време на СМР. 

 



 

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. 

 Капковото напояване представлява система за подаване на филтрирана вода върху или в 

почвата. Чрез капковото напояване постоянно се поддържа високо нивото на вода в почвата, което е 

много близко до ППВ.  

Това постоянно ниво на влагата влияе благоприятно и на другите почвени фактори, от които 

зависи развитието на растенията. При капковото напояване се скъсява вегетационният период на 

културите. Това се обяснява с факта, че растенията загубват енергия за „поискване" на вода, тъй 

като корените практически се намират винаги във влажна среда. При капковото напояване 

директните загуби от изпарение на вода са минимални. Няма движение на водни пари във въздуха, 

няма намокряне на листата на растенията, няма изпарение от почвената повърхност извън 

овлажнените петна. Овлажняването на ивицата около растенията води до значителни икономии на 

вода, не се създават условия за развитието на плевелите в сухите ивици и машините могат да 

преминават по тези ивици безпрепятствено. Като се намалява до минимум овлажняването на 

почвената повърхност и на листата на растенията, при това напояване се ограничава и развитието на 

много болести и неприятели. Освен това нараства ефективността от разпръскването на 

инсектициди, хербициди и др. Поради по-благоприятния водно-въздушен и хранителен режим, 

които се поддържат в активната коренова зона на растенията, при капковото напояване се 

получават по-високи и по-качествени добиви. При зеленчуковите култури добивите се увеличават 

от 50 до 100%, при овощните— от 25 до 65%, при лозята — от 30 до 40% в сравнение с останалите 

начини на напояване. Капковото напояване може да се осъществи по всяко време на денонощието 

независимо от силата и посоката на вятъра. Неподравненоста и наклонът на терена също не пречат 

на неговото осъществяване. При пълна автоматизация при това напояване има възможност за 

програмно управление на водния и хранителния режим на растенията. Капковото напояване изисква 

сравнително ниско налягане и постоянни водни количества при висок коефициент на полезно 

действие. От всичко това се намалява размерът на тръбите и необходимата енергия. При култури с 

голямо разстояние между растенията стойността на правилно проектираната система за капково 

напояване е по-ниска в сравнение с останалите стационарни напоителни системи. Недостатъците са, 

че корените на растенията се намират в частично овлажнен почвен профил, поради което се 

получава ограничение на кореновата система при снабдяването на растенията с хранителни 

вещества. 

От разсаждане до първо плодообразуване, поливките са на 12-16 дни, а след това, особено юли-

август, напояването се извършва през 6-7 дни, с  норма 30-40 куб.м. на декар. 

 

Поливната система се състои от : 

 ВОДОИЗТОЧНИК – съществуващ сондаж, с Регистрация № 252 044 00473/19.02.2007г. и 

Разрешително за изграждане 003957/19.02.2006 г. в Регистъра за стопански нужди на сайта 

на БДЧР. 

 ПОМПЕНО ОБОРУДВАНЕ -  Ще се използват електрически захранвани с генератори 

помпи, съобразени с дебита и работното налягане на системата.  

 ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА – ще приложим един от видовете филтрационни системи - 

мрежести, дискови, хидроциклонни или пясъчни след като се извършат необходимите 

изследвания на водата. 

 ТРЪБОПРОВОД - за целта ще се използва тръба, съобразена с нуждите на поливната 

система. 

 КАПКОВИ МАРКУЧИ - ще бъдат разположени на терена. Захващането на капковите 

маркучи към разпределителните тръбопроводи на поливните кръгове е предвидено да става чрез 

стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителните тръбопроводи е 0,7 м.  

 



Насажденията ще се напояват чрез капкуване. Капковите маркучи се разполагат надземно по 

1 маркуч на ред. Времетраенето на  поливките, както и периода и броевете на тяхната повтаряемост 

са в пряка зависимост от атмосферните условия на региона по време на вегетация. Необходимите 

количества вода на насаждението се регулират с продължителността на всяка поливка. 

    Маркучите от системата за подземно капково напояване се полагат със специални машини на 

разстояние 1 метър от двете страни на редовете, на дълбочина 0,35м. Свързват се с ПВЦ тръби на 

дълбочина 0,80м. Главната тръба поема вода от помпите, която се разпределя на трите парцела. За 

всеки парцел има кран-регулатор за налягане.  

 
Общата техническа схема се състои от:  

 Водовземен и команден възел. За водоизточник ще служи резервоар 25 м
3
, който ще се 

пълни от сондаж посредством водоноски; 

 Транспортна тръбна мрежа (второстепенни тръбопроводи); 

 Поливни батерии, които се състоят от разпределителен водопровод (в  случая – 

второстепенните тръбопроводи изпълняват неговата функция); 

 Поливни крила и капкообразуватели.  

 За нормална работа на капкообразуватерите е необходим минимален напор от 8 м (0,8 bar) в 

напорната мрежа на поливния кръг. Максималното допустимо работно налягане на поливните 

кръгове е 12 м (1,2 bar).   

Тип на капковия маркуч: Тънкостенен, некомпенсиран, с диаметър: Ø17; 

Разстояние  между капкообразувателите: 0,3м. Дебит 1,00 l/h;  

Поливните батерии за капкуване се проектират стационарни. Разположението им се 

съобразява със схемата на насажденията, междуредовите разстояния и разстоянията в редовете. 

Капковите маркучи трябва да бъдат разположени на разстояние не по-малко от 20см от стъблата на 

културите.  

 

За да се достигнат необходимите нетни и брутни напоителни норми времето на поливката 

варира – единствения показател е ППВ (пределната полска влажност). Нивото на ППВ трябва да е в 

границите на 70-85%, за да се развиват растенията нормално.   

 

ВТОРОСТЕПЕННИ ТРЪБОПРОВОДИ:  

Транспортната тръбна мрежа се проектира полустационарна. Тръбната система е хидравлично 

оразмерена като са спазени изискванията за оптимална скорост в тръбите, с което се гарантират 

ниски хидравлични загуби на напор в тях. Разпределителните тръбопроводи са произведени от PVC 

Layflat с номинално работно налягане 6 bar.  

Тръбите  се свързват помежду си чрез фитинги тип „бърза връзка” по указания на завода 

производител. Разпъването, свързването и полагането на тръбите в каналите се извършва ръчно.  

 



ЕТАПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ 

Обектът е средно голям като монтажните работи се свеждат до изкопни работи по трасетата 

на разпределителни тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните крила; 

помпено – филтровия възел, обратно засипване на изкопите. Редът на изпълнение на СМР е както 

следва:         

 Изкопните работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи се изпълняват 

механизирано. Дълбочината на изкопа зависи от почвата, като максимума е 1,0м. Ширина на изкопа 

– минимум 0,2 м и максимум 0,5 м.  Изкопаната земна маса се депонира от едната страна на изкопа.         

 Тръбопроводите – РЕ тръби с диаметър Ф110, Ф90, Ф75, Ф63,  Ф50 и Ф40 са  РЕ 

тръби,  на руло  по 100 м, и се полагат в траншеята на изкопа от страната свободна от земни маси. 

По тръбите, съставящи тръбопроводи се отбелязват по подходящ начин местата за водовземните 

отвори за поливните крила – всеки срещу съответния ред от насаждението. Пробиват се отвори с 

бормашина. В така направените отвори се монтират водовземните фитинги като от тях се извеждат 

къси парчета от гладък РЕ тръбопровод  ф 20 мм (т.н. „мустаци”), а на другия край посредством 

свързваща муфа се свързват същинските поливни крила с диаметър ф 20 мм. 

 Поливните крила ф20 се доставят на ролки с дължина по 300 м всяка. Чрез РЕ връзка 

се свързва със същинския поливен тръбопровод като всяко крило на съответната система се 

отмотава от рулото с такава дължина, с която да се достигне до края на съответния ред. В края на 

всяко крило се извършва затапване на тръбопровода със специална фасонна част.  

 

По време на изграждането на капковото напояване материалите ще бъдат разположени на 

временна площадка в границите на съответния имот, а след завършване на поставянето на 

елементите от системата, площадката ще бъде възстановена.   

По време на изграждането ще се запази съществуващата растителност.  

Няма да се унищожат местообитания на защитени животински видове и растителни 

съобщества. 

 Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да засегне съществуващи 

известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).  

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален ефект за 

общината и ще създаде условия за по-рационално, екологосъобразно и доходоносно използване на 

територията.  

 

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

Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. До имотите се достига по съществуващи полски път. Експлоатацията и 

поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни площи.  

 

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

закриване, възстановяване и последващо използване. 

Дейностите по проекта се планират да започнат, веднага след като се преминат всички 

необходими разрешителни и съгласувателни процедури, както и когато се осигури финансиране на 

проекта. В зависимост от сроковете, в които това ще се случи, ще бъде изготвен план-график с 

дейностите. На този етап не може да се планира с точност датата на започване на проекта. 

Изпълнението на всички етапи ще бъде съобразено с изискванията на действащото към 

дадения момент национално законодателство. 

Инвестицията  е  с  дългосрочна  перспектива  за  развитие  и  не  се  предвижда  закриване  

на  обекта.  

 

 

 



6. Предлагани методи за строителство. 

Полагането на елементите на капковото напояване ще се осъществи от местни фирми. Ще се 

проведат изкопни работи, полагане на водопроводни съоръжения. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Чрез предвиденото напояване ще се увеличи добива, което ще допринесе за постигане 

подобряване качеството на произвежданата продукция и на по-добри финансови резултати на 

възложителя. Технологията за напояване в настоящото инвестиционно предложение е съобразена с 

теренните особености, водоизточниците и схемата за напояване. Тази технология позволява 

доставянето на поливната вода непосредствено в кореновата система на растението, като дава 

възможност за равномерно напояване. Технологията спестява значително разхода на вода, както и 

експлоатационните разходи по извършване на поливките и поддръжката на напоителната система. 

С напояването се изменят условията за съществуване на растенията и могат да се разрешават 

следните задачи:  

 да се овлажнява почвата и да се подобри водният й режим;  

 да се повишава влажността на приземния въздушен слой;  

 да се изменя температура на почвата;  

 да се измива почвата от вредни за растенията соли;  

 да се внасят хранителни вещества с поливната вода. 

В зависимост от основната задача, която се поставя при поливането и времето, през което се 

извършва, се различават няколко вида поливки. 

 Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на 

ИП и отговаря на критериите за определяне на: 

 - характеристиката на предлаганото строителство, дейности и технологии по обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на 

природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск 

от инциденти; 

 - местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на 

земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност 

на природните ресурси в района; 

 - характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, същност, големина, вероятност, продължителност, честота и обратимост;   

 -  общественият интерес към предложението за строителство, дейности и технологии 

Разположението и конфигурацията на площадките съответстват на предстоящото 

предназначение на обекта. 

 

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. 



 
 

Предмета на инвестиционното предложение – Водовземане от подземни води чрез 

съществуващо съоръжение ТК-1“Анастасова – Шабла“ (С-8х), с цел капково напояване на 

зеленчукова градина“ в ПИ № 83017.37.25 и  83017.37.26 по КККР на гр. Шабла. 

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, съгласно Закона за 

защитените територии. ПИ попадат в границите на ЗЗ BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“, 

определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие.  

В близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение няма територии за опазване 

обектите на културно наследство.  

Поземлените имоти се намират на около 600 м от града.  

Потенциалните въздействия от реализацията се очаква да бъдат в границите на допустимите 

и нямат трансграничен характер.  

Не се предвижда изграждане на нова и промяна на съществуващата инфраструктура около 

терена ИП. 

 

 

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

предложение. 

 До този момент не е проектирано зониране или земеползване по одобрени планове. 

 В съседство на инвестиционното предложение не се ограничава използването на земите за 

традиционните цели или съгласно тяхната категория, статут или собственост. 

 

 

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. 

10.1 Защитени територии: 

Най-близко разположената защитена местност е „Шабленско езеро“, с площ 510.8 хектара. 

Същата отстои на около 5 км от територията предмет на ИП. 

 

 

 



10.2.  Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000: 

 

 
 

Площ: 3174.93 хектара 

Местоположение: 

Област: Добрич, Община: Шабла, Населено място: гр. Шабла, с. Езерец, с. Крапец 

Документи за обявяване: Заповед № РД-259 от 16.03.2010 г., бр. 28/2010 на Държавен 

вестник 2-1-156-259-2010 

Цели на обявяване: 

1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за 

постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. 

Предмет на опазване (видове и местообитания): 

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Червеногуш гмуркач (Gavia stellata), Черногуш гмуркач 

(Gavia arctica), Ушат гмурец (Podiceps auritus), Обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), Розов 

пеликан (Pelecanus onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Среден корморан 

(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик 

(Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), 

Гривеста чапла (Ardeola ralloides), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta 

alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), 

Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопатарка (Platalea leucorodia), Tундров лебед (Cygnus 

columbianus bewickii), Поен лебед (Cygnus cygnus), Mалка белочела гъска (Anser erythropus), 

Белоока потапница (Aythya nyroca), Малък нирец (Mergus albellus), Тръноопашата потапница 

(Oxyura leucocephala), Червеногуша гъска (Branta ruficollis), Червен ангъч (Tadorna ferruginea), Орел 

рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Мoрски орел 

(Haliaeetus albicilla), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски 

блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък 

креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Късопръст ястреб (Accipiter 

brevipes), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол 

(Falco columbarius), Ловен сокол (Falco cherrug), Сив жерав (Grus grus), Голяма пъструшка (Porzana 

porzana), Средна пъструшка (Porzana parva), Малка пъструшка (Porzana pusilla), Ливаден дърдавец 

(Crex crex), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Саблеклюн (Recurvirostra avosetta), Турилик 

(Burhinus oedicnemus), Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), Moрски дъждосвирец 

(Charadrius alexandrinus), Златиста булка (Pluvialis apricaria), Бойник (Philomachus pugnax), Голяма 



бекасина (Gallinago media), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Пепеляв брегобегач (Xenus 

cinereus), Tънкоклюн листоног (Phalaropus lobatus), Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), 

Малка чайка (Larus minutus), Дългоклюна чайка (Larus genei), Дебелоклюна рибарка (Gelochelidon 

nilotica), Каспийска рибарка (Sterna caspia), Гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), Речна рибарка 

(Sterna hirundo), Белочела рибарка (Sterna albifrons), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Черна 

рибарка (Chlidonias niger), Блатна сова (Asio flammeus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно 

рибарче (Alcedo atthis), Синявица (Coracias garrulus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), 

Късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица 

(Anthus campestris), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), 

Черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), Мустакато шаварче (Acrocephalus melanopogon), 

Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка (Ficedula parva), Беловрата 

мухоловка (Ficedula albicollis), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Синьогушка (Luscinia 

svecica); 

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец 

(Podiceps cristatus), Червеногуш гмурец (Podiceps grisegena), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), 

Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Посевна 

гъска (Anser fabalis), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Сива гъска (Anser anser), Бял ангъч 

(Tadorna tadorna), Фиш (Anas penelope), Сива патица (Anas strepera), Зимно бърне (Anas crecca), 

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Шилоопашата патица (Anas acuta), Лятно бърне (Anas 

querquedula), Клопач (Anas clypeata), Червеноклюна потапница (Netta rufina), Кафявоглава 

потапница (Aythya ferina), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Планинска потапница (Aythya 

marila), Обикновена гага (Somateria mollissima), Ледена потапница (Clangula hyemalis), Кадифена 

потапница (Melanitta fusca), Звънарка (Bucephala clangula), Среден нирец (Mergus serrator), Голям 

нирец (Mergus merganser), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), 

Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Момин жерав 

(Anthropoides virgo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска 

(Fulica atra), Стридояд (Haematopus ostralegus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Пясъчен 

дъждосвирец (Charadrius hiaticula), Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Обикновена калугерица 

(Vanellus vanellus), Голям брегобегач (Calidris canutus), Tрипръст бегобегач (Calidris alba), Малък 

брегобегач (Calidirs minuta), Сив брегобегач (Calidris temminckii), Kривоклюн брегобегач (Calidirs 

ferruginea), Tъмногръд брегобегач (Caldris alpina), Плоскоклюн блатобрегач (Limicola falcinellus), 

Малка бекасина (Lymnocryptes minimus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Черноопашат 

крайбрежен бекас (Limosa limosa), Голям свирец (Numenius arquata), Голям червеноног водобегач 

(Tringa erythropus), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Малък зеленоног водобегач 

(Tringa stagnatilis), Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa 

ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Камъкообръщач (Arenaria interpres), Речна чайка 

(Larus ridibundus), Чайка буревестница (Larus canus), Mалка черногърба чайка (Larus fuscus), 

Сребриста чайка (Larus argentatus), Белокрила рибарка (Chlidonias leucopterus), Жълтокрака чайка 

(Larus cachinnans), Пчелояд (Merops apiaster). 

Режим на дейности: 

1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи 

дървета) при ползването на земеделските земи като такива; 

2. Забранява се залесяването на ливади, пасища и мера, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения; 

3. Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 

4. Забранява се промяната на предназначението и/или начина на трайно ползване на ливади, 

пасища, поляни, мера, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопанския и 

горския фонд, с изключение на случаите, при които промяната е свързана със: изграждане на 

пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, на съоръжения за третиране на отпадъци, на 

съоръжения за укрепване на свлачища; пътища и други елементи (обекти) на техническата 

инфраструктура; реализиране на други планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, 

за които към датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник" има завършена процедура 



по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие; 

5. Забранява се разкриването на кариери; 

6. Забранява се изграждането на голф игрища, фотоволтаични инсталации и вятърни 

генератори за производство на електроенергия с изключение на случаите, при които към датата на 

обнародване на заповедта в "Държавен вестник" има завършена процедура по реда на глава шеста 

от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 

7. Забранява се заустването на отпадъчни и минерални води в Шабленска тузла; 

8. Забранява се паленето на масивите с водна и влаголюбива растителност, както и 

отстраняване на водна и влаголюбива растителност в Шабленска тузла освен за поддържане на 

местообитанията и видовете, предмет на опазване. 

От реализацията на ИП не се очаква въздействие върху защитената зона. 

 

 

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

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

От обекта няма да бъдат добивани строителни материали. Всички необходими материали ще 

бъдат закупувани от търговски обекти за строителни материали.  

Електроснабдяването ще се осъществи чрез присъединяване към съществуващата 

електропреносна мрежа за района и изграждане на БКТП. 

Жилищно строителство не се планира. 

 

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

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е предназначена за 

РИОСВ – Варна, съгласно Закона за опазване на околната среда с цел получаване на решение за 

преценяване на необходимостта от ОВОС. 

Всички необходими документи и разрешителни, съгласно изискванията на Закона за 

устройство на територията. 

 

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; 

Селското стопанство е застъпено във всички селища на общината и има важна роля за 

цялостното й развитие. Отрасълът си остава основен източник на доходи за голяма част от 

населението на общината. Благоприятните агро-климатични и релефни условия са утвърдили 

производството на зърнени, зърнено-фуражни и маслодайни култури. Открояват се три култури - 

пшеница, царевица за зърно и слънчоглед. Те заемат 77 % от обработваемата земя в общината. В 

последните години се наблюдава на тенденция за изграждане на масиви с етерично-маслени 

култури, които за изцяло нови за общината – култивирана шипка, маточина, салвия, лайка и други. 

Отглеждат се също кориандър, соя, боб, тикви и други технически култури. 

 Всичко това показва добри възможности за земеползване в района.  

 

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху земеползването,  в резултат на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

           

За реализацията на капковото напояване не се изисква смяна статута на земите. 

Следователно няма да доведе до нарушаване в баланса на земеделска производителност за района.  

 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 



Територията на ИП не попада в мочурища, крайречни области, речни устия 

 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

Територията на ИП не попада в крайбрежни зони и морска околна среда. 

 

4. планински и горски райони; 

Територията на ИП не попада в планински и горски райони. 

 

5. защитени със закон територии; 

Територията на ИП не попада в защитени местности. 

 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

ИП попада в ЗЗ BG0000156 „Шабленски-Езерен комплекс“ за опазване на дивите птици. 

Предвид извършените анализи на фактическата обстановка на района с реализацията на 

инвестиционното предложение, не се очакват значителни кумулативни въздействия върху 

защитената зона. 

 

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

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 

система за капково напояване на зеленчукова градина, няма да доведе до значими негативни 

изменения в състоянието на ландшафта.  

 На територията, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, 

както и в близко съседство няма регистрирано наличие на исторически, археологически и 

архитектурни паметници.  

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.  

 

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

защита. 

Територията предмет на инвестиционното предложение не попада и не граничи с 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. 

 

Население и човешко здраве 

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 ауспусови газове от бензинови и дизелови двигатели; 

- физическо натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани с използването на тежки 

машини - булдозери, товарни коли и др.; 

- 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 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. 

За населението на гр. Шабла, най-близките сгради отстоят на повече от 600 м, въздействията 

ще са без практически неблагоприятни здравни ефекти. По отношение на шума, като най-значим 

рисков фактор по време на изграждането на обекта и при най-неблагоприятни условия, нивата на 

този фактор ще са по-ниски от допустимите съгласно действащите хигиенни норми. 

Експлоатацията на обекта не налага постоянно присъствие на персонал. Спазването на 

конструктивните и технологичните изисквания, минимизиране до приемливи нива на травматичния 

риск. По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 

декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 

работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. 

и доп. 

Потенциален риск за здравето на работещите по поддръжката на машините съществува. Ще 

работят на открито и ще са изложени на шумовата експозиция от работата на помпите. 

Ще настъпят много несъществени промени в шумовата характеристика на населеното място, 

тъй като отстоянието е значително. Не се очаква превишение на дневните и нощни норми за нива на 

звуково налягане в жилищната зона и причиняване на дискомфорт през нощта по време на съня. 

Няма емисии на йонизиращи лъчи, източници на радиониклеиди и електромагнитни вълни. 

Психо-емоционалният ефект от изпълнението на ИП върху населението от съседните населени 

пунктове се очаква да бъде минимален. 

 

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху хората и тяхното здраве,  в резултат на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

Може да се предположи, че при реализиране на проекта населението от най-близките обекти 

– около 600м, подлежащи на здравна защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация. 

Потенциално засегнати ще се окажат работниците по изграждането на съоръженията, както и 

пребиваващите в тях при аварийни ситуации.  

В заключение, въздействието върху здравето на хората от реализирането на 

инвестиционното предложение е следното: 

 Пряко като въздействие по време на строителството; 

 Краткотрайно и временно при строителството; 

 Без отрицателни въздействия върху здравния статус на населението; 

 Незначително по време на експлоатация. 

 

Шум, вибрации, лъчения 

Основен източник на шумово замърсяване в Община Шабла е автомобилният транспорт. 

Отдалечеността на разглежданата площадка от основния транспортен поток налага извода, че 

транспортният шум не оказва влияние върху акустичната среда на територията на имота. 

На площадката, където се предвижда реализация на инвестиционното предложение, няма 

източници на шум и/или вибрации.  



Съоръженията ще бъдат придружени със сертификати за качество и упоменатите нива на 

шум ще бъдат съобразени с нивата, допустими по БДС и нормативната база, регламентираща 

допустимите стойности.  

Прогнозираните нива на шума в района на гр. Шабла налагат извода, че реализирането на 

инвестиционното предложение няма да доведе до значимо влошаване параметрите на акустичната 

среда, тъй като нивата на шум са по-ниски от санитарните норми. 

 Няма източници на електромагнитни полета.  

 Оптичните ефекти се разделят на ефекти на засенване и на отражение на светлина. На 

практика нито едно от двете явления само по себе си не води до замърсяване на околната среда. 

   

Вид на въздействието/пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и 

дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/; 

Краткотрайно отрицателно въздействие на компонентите на околната среда по време на 

строителния период и експлоатацията.  

За населението на гр. Шабла не се очаква да има негативно въздействие, поради 

отдалечеността – 600м. За преминаващите по главния път въздействието ще е краткотрайно, 

незначително като ефект и без последици за здравето. 

 

 

Културно наследство 

Обекта и дейностите, заложени в инвестиционното предложение, не устройват установени 

отрицателни въздействия върху паметници на културата и историческото наследство, поради 

тяхната липса на територията на инвестиционното предложение. 

Като допълнителна превантивна мярка за опазване на евентуално открити при монтажните 

дейности историческите ценности се препоръчва при откриване на останки от архитектурни и 

исторически паметници и/или на отделни предмети на културното ни наследство по време на 

извършване на строително-монтажните работи, дейността временно да се прекрати до провеждане 

на консултации с компетентните органи на Министерството на културата, за това, как да продължи 

изграждането, така че да не бъдат повредени евентуално откритите обекти.  

 

Въздух 

Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента на 

замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-доброто или по-лошо разсейване на 

емитираните от източниците 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. Повечето от предприятията в общината или не 

работят или работят с минимален капацитет. 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.  

 

 Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху атмосферния въздух в резултат на 

реализацията на инвестиционното предложение. 

 По време на монтажните работи: 

 Предвидените 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 са възможни въздействия от емисии на вредни вещества от 

ДВГ на автомобилите на пребиваващите в обекта и от организирания транспорт.  

 

Води 

 

• Повърхностни води  

 В хидроложко отношение районът се отнася към подобласт с преобладаващо дъждовно 

подхранване и район с преобладаващо влияние на подпочвеното подхранване.  

 Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по деретата и 

другите овражни форми при проливни валежи. Повърхностният отток се изпарява или прониква в 

почвата.  

Повърхностните води по принцип не са замърсени от производствени дейности. 

 

• Подземни води – в разглеждания район въз основа на установения по архивни данни 

геолого-литоложки строеж, геоморфоложки и тектонски характеристики, са отделени малм-

валанжински и сарматски водоносни хоризонти.  

 Източници на замърсяване на подземни води на територията на общината са инфилтрацията 

на валежите в земеделските площи. 

Според настоящата подялба за управление на водите неогенският водоносен хоризонт в 

разглеждания район попада в Черноморски басейнов район за управление на водите. 

По схемата за хидрогеоложко райониране на България, разлежданата територия попада във 

Варненския басейн на Долнодунавската артезианска област. 

Сарматът в района е представен с трите си етажа - долен, среден и горен. В литоложко 

отношение те се представят с разнообразни скални видове глини, дребно-чакълести пясъци и 

разнозърнести пясъци, варовици - органогенни, черупчести, оолитни, шуплести, порести и 

окарстени. Проследен отдолу нагоре този профил характеризира долния и средния сармат. Горният 

сармат е представен само с варовици и е разпространен в източната половина на Варненското 

плато. Хипсометрично той се намира в зоната на аерацията. На запад сарматските отложения 

продължават докъм гр. Шабла. Те се прорязват от ерозионната мрежа до основата. Недостатъчно 

напредналата диагенеза е спомогнала за запазване на голям обем от първичната порестост, което 

заедно с напукването, окарстяването и излужването на черупките превръщат варовиците и пясъците 

в силно пореста среда, благоприятна за натрупването на подземна вода. Чрез изследвания се 

установява, че порестостта на скалите е около 15 - 20%. Филтрационната им способност е твърде 

разнообразна за различните пластове от варовици и пясъци - от 4 до 90 т/d, като средната е 20 - 25 

т/d. Водопроводимостта средно е 400 - 500 т2/d при средна дебелина на водонаситената зона от 

около 18 - 22 т. 

В тази благоприятна пореста среда се е формирала ненапорна порно-карстова вода. Тя се 

подхранва единствено от инфилтрация на валежни води директно в разкритията на сармата и чрез 

льосовата покривка. Подземната вода се дренира по периферията на платото в долините на река 

Батова, Ботевска, Краневската, Арабаджи дере и южния ръб на Варненското плато. Това е 

спомогнало за формиране на разходящ поток с различни посоки на движение на водата от вододела 

към дрениращите артерии. Там се намират голям брой извори. По-голямата част от тях са 

каптирани за водоснабдяване на населените места. Дебитът на изворите е от 3 - 4 до 100 l/s. Такива 

са изворите при селата Орешак, Долище, Изворско, Николаевска, Войводино, Слънчево, Аксаково и 

др. 

Според някои автори, изследвали района, модулът на подземния отток е от 2,8 до 3,05 

l/s.km2 и водоносният хоризонт се отнася към водообилните. 

В отделни райони сарматът образува общ водоносен хоризонт със средния миоцен. 



Подземната вода е прясна. Общата и минерализация е от 0,44 до 0,75 g/dт3, а общата 

твърдост - от 3,9 до 9,4 тg/еqи. По обща твърдост водата се класифицира като средно твърда, твърда 

и много твърда. Тя е хидрокарбонатно-калциево-магнезиева и хидрокарбонатно-калциева. 

Подземната вода не е много добре защитена от замърсители. Това се отнася в по-голяма 

степен за местата с нeпосредствено разкритие на водоносния хоризонт на повърхността и в по-

малка в местата с наличие на льосова покривка. 

 Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху водите в резултат на реализацията 

на инвестиционното предложение.  

 Районът, в който се намира площадката е с изградена инфраструктура. Като цяло 

предвидените в инвестиционното предложение обекти и дейности, не са свързани с формиране на 

големи по количество или силно замърсени отпадъчни води.   

 

Почви и земни недра 

Основни източници на замърсяване и увреждане са неправилното използване на изкуствени 

и естествени торове, некомпетентното използване на препарати за растителна защита, паленето на 

стърнищата преди основната обработка на почвата, както и животновъдните ферми. 

 

 Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите,  в резултат на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

 Върху терена предмет на ИП ще се реализират всички дейности, в т.ч и временни дейности 

по време на изграждането на напоителните съоръжения.  

 

Релеф и ландшафт 

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 

система за капково напояване на зеленчукова градина, няма да доведе до значими негативни 

изменения в състоянието на ландшафта.  

 

Климат 

Разглежданият регион принадлежи към Източния климатичен район на Дунавската хълмиста 

равнина от Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско континенталната 

климатична област.  

 Температурните характеристики го определят като относително студен за съответната 

географска ширина през зимата и съответно с горещо лято. Средната годишна температура тук е 

10.4
 о
С. Това подчертава типично континенталния характер на климата на района. 

 Количеството на валежите през годината е сравнително малко – 570 л/кв.м. Относителната 

влажност на въздуха 79 % с нисък процент на тихо време и благоприятен ветрови режим, основно 

от северозапад. 

 Компонентите на околната среда в разглеждания регион не са антропогенно повлияни. 

Районът е сред малкото в страната, съхранени от замърсяване, причинено от промишлени дейности. 

 

Геоложка характеристика 

В геолого-литоложки аспект, районът е изграден от неогенски седиментни скали 

представени от сиви варовити глини, често диатомитни, с тънки прослойки от диатомити и тънки 

декритусни лещи и прослойки. 

От геолого-тектонски аспект разглежданият район е част от Мизийската платформа – т.н. 

Варненска падина. Това определя и основните особености на тектонския строеж – спокойно 

залягане на формациите, разседни тектонски нарушения, блоков строеж. 

От геоморфоложки аспект, районът се отнася към Дунавската морфоструктурна зона, 

Източна морфографска област, Черноморско крайбрежие.  



Долнокредна серия 

Разградска свита (rК1
h-ар

) 

В района се разкрива главно по долината на Ботевска река, Суха река и Карамандере. 

Свитата е развита и в източната посока, но там тя е покрита от по-млади седименти.  

В обема на Разградската свита са включени глинестите варовици и мергели на хотрива, 

долния и горния барем и I хоризонт на апта. Долната граница на единицата с Каспичанската свита е 

рязка. В областта на Суворово горната граница представлява бърз литоложки преход към Русен-

ската свита. На север обаче тя е размивна - свитата се покрива трансгресивно предимно от 

неогенски седименти и на места от горнокредни наслаги. На юг долната част на единицата се 

съчленява латерално с Горнооряховската свита. 

Разградската свита се основава предимно на глинести варовици и мергели, които се редуват 

незакономерно помежду си. В северните части на областта се срещат и чисти варовици. Глинестите 

варовици са сивобелезникави, а при изветряне жълтеникави. Обикновено са дебелопластови с 

масивен изглед и неправилен лом. Локално всред тях се срещат кремъчни конкреции и набогатени 

на глауконит неиздържани по разпространение прослойки. Мергелите са глинести или варовити, а 

цветът им - сив или сивосинкав. В южните части на листа преобладават мергелите, а в по-северните 

- глинестите варовици. В най-северните си разкрития единицата търпи известно изменение, 

изразено в набогатяване на седиментите на теригенна съставка и на карбонатно вещество. В 

резултат на това скалата преминава в песъчливи глинести варовици, които идват в асоциация с 

чисти варовици или с орогенно-отломъчни варовици. Дебелината на единицата се колебае от 40 m в 

участъка на Карапелит до над 200 m - в Добрич. 

Неогенска система 

Ботевски член на Галатската свита (g/bN1
kg

) 

Той се разкрива по долината на Суха река и притоците й около селата Ботево, Крумово, 

Любен Каравелово. 

Единицата заляга с размив върху по-стари скали и се припокрива също с размив от 

Франгенската свита. В западна и северозападна посока тя изклинва, а в югоизточна посока 

преминава в горната част на Галатската свита в типичния фациес и отчасти в най-долната част на 

Евксиноградската свита. Ботевският член е представен от 15-20 m дебели пясъчници и песъчливи 

варовици с прослойки и лещи от пясъци и рядко от глини. 

В него е намерена молюскова фауна, която доказва присъствието на трите подетажа на 

караганския етаж.  

Евксиноградска свита (evN1
кg-s

) 

Евксиноградската свита се среща само в долината на р. Батова и притоците й. 

Тя заляга върху Галатската свита и се припокрива от Франгенската или Одърската свита, а 

между Батово и Одърци Франгенската свита се вклинва в нея. Следователно тук е развит главно 

Владиславовският клин на свитата и само между Батово и Одърци се наблюдава един малък 

ненаименован горен клин. 

Евксиноградската свита е представена от сиви варовити глини, често диатомитни, с тънки 

прослойки от диатомити и детритусни лещи. Дебелината на свитата южно от с. Батово е 60-70 m, а 

на горния клин - около 25 m. 

Въз основа на изобилна молюскова и фораминиферна фауна е установено, че възрастта и тук 

е горно-караганска до средно волинска включително, а на горния клин - част от бесарабския 

подетаж. 

Франгенска свита (frN1
s
) 

Отделена е 1934 г. като "Франгенски пясъци" и редефинирана 1987 г. като свита със 

стратотип при кв. Владиславово - гр. Варна и спомагателен разрез при с. Ботево.  

Франгенската свита е широко развита в южните и западните части на района, като при с. 

Батово тя заляга нормално над Владиславовския клин, а в останалите участъци - трансгресивно 

върху по-стари скали. Тя се припокрива нормално от Одърската свита, а северно от с. Батово - от 

горния клин на Евксиноградската свита. 



Представена е от жълтеникави и белезникави, разнозърнести пясъци често с коса слоистост, 

като понякога в горните части се срещат лещи и прослойки от пясъчници. Дебелината й в южните 

части е 20-25 m, а на северозапад и изток тя намалява до 5-6 m и понякога изклинва. 

Находките на фауна в нея са редки, но в долните й части при с. Батово е намерена 

горноволинска фауна, а в горните части при с. Ботево - бесарабска фауна.  

Одърска свита (odN1
s
) 

Отделена е 1987 г. със стратотип разреза при с. Одърци. Свитата има широко площно 

разпространение в района. В южните части тя заема билата, около гр. Добрич се разкрива в 

доловете на реките, а на северозапад се наблюдава като многобройни петна. Седиментите й са 

означавани като среден сармат - варовици. 

Единицата заляга обикновено върху Франгенската свита, при с. Одърци - върху горния клин 

на Евксиноградската свита и на северозапад, когато Франгенската свита локално изклинва - 

трансгресивно върху по-стари скали. Обикновено тя се припокрива само от кватернерни седименти 

и само около с.Одърци от трансгресивно залягащата Карвунска свита. 

Одърската свита се състои от бели и жълтеникави детритусни, оолитни и песъчливи 

варовици с песъчливи или глинести прослойки в подчинено количество. Мощността й в южните и 

източните части е 30-40 m, а в западните части намалява до няколко метра. 

Въз основа на молюскова фауна е доказано, че тя отговаря на част от бесарабския подетаж. 

Карвунска свита (kvN1
s
) 

Отделена е 1987 г. със стратотип при с. Топола. Свитата е развита само около с. Одърци, 

където е представена от няколко метра бели до ръждивокафяви, плътни и шуплести варовици с 

отпечатъци от мактри. Те залягат с размив върху Одърската свита тук, като в основата им се 

наблюдават няколко cm червеникавокафяви глини - изветрителна кора отговаряща на прекъсване на 

седиментация. 

В тях са намерени молюски, които доказват среднохерсонската им възраст. 

Кватернер 

В района кватернерът е представен от eолично-алувиални образувания и еолични 

образувания. 

Към eолично-алувиални образувания (e-aQp
1
) отнасяме установени с помощта на сондажи 

глини, разположени най-често върху Одърската свита и по- нарядко върху Разградската и 

Каспичанската свита. Те не са показани на геоложката карта, тъй като обикновено са завоалирани 

от намиращия се над тях глинест льос, което ги прави практически некартируеми. Представени са 

от кафеникаво-червеникави или ръждивочервеникави, плътни глини без слоистост. В долната част 

те са в една или друга степен песъчливи и съдържат различно големи варовикови скални късове, на 

места даже преминават в глинести кварцови пясъци. Средната дебелина на еолично-алувиалните 

образувания е 10-15 m. По стратиграфско положение възрастта им се приема за 

долноплейстоценска. 

Еолични образувания (eQp
2-3

) с средно-горноплейстоценска възраст. С този генетичен тип е 

свързан глинестият льос, който покрива големи площи от Североизточна България. Той се 

разполага с постепенен преход над еолично-алувиалните образувания. 

       Глинестият льос представлява белезникавожълта пореста, ронлива скала, изградена от глинеста 

маса с теригенен примес от алевритов порядък. Съдържа единични варовити конкреции - т.нар. 

"льосови кукли".  Дебелината му е 10 -25m.  

Тектоника на района 

Проучваният район попада в най-източната част на Мизийската платформа, където са 

развити Северобългарcкoто издигане и Варненската моноклинала. От тектонска гледна точка 

литостратиграфските единици изграждат два коренно различни структурни плана - предюрски и 

следюрски. 

Предюрският структурен план, включващ палеозойските и триаските скали, има блоков 

строеж, вследствие на няколкократно проявени разломни движения. Толбухинско-Ветринският 

блок е високо издигнат по отношение на намиращия се на изток от него Безводишки блок, от който 

е отделен посредством един от разседите на Венелин-Толбухинската разломна зона. По триаските 



седименти издигането е около 500 m. За степента на издигането по девонските седименти може да 

се съди по факта, че в района на с. Долина последните се намират на около -700 m, докато в района 

на с. Безводица те не са достигнати дори на -3500m. 

В следюрския структурен план се включват структурите в скалите от средната юра до 

неогена включително. Разполага се трансгресивно върху доюрския, като по този начин го 

фосилизира. В него не се наблюдава влиянието на блоковата тектоника от неговата подложка. 

Скалите, които изграждат този структурен план затъват моноклинално на изток и юг като по този 

начин бележат източния склон на Северобългарското издигане, преминаващо на изток във 

Варненската моноклинала. 

Следва да се отбележи, че геоложкият строеж и условия определено не създават трудности за 

реализация на ИП. 

Визираното в проекта разположение на ИП, монтажните технологии, както и тези по 

евентуалното закриване, позволяват да се направи извода, че реализирането на инвестиционното 

предложение няма да доведе до значимо въздействие върху геоложката основа.  

 

Биологично разнообразие 

През периода на реализация на инвестиционното предложение основно ще бъде засегната 

тревна и храстова растителност от рудерален тип. Не са установени и няма да бъдат засегнати 

представители на консервационно значими растителни видове, местообитания на такива и типове 

природни местообитания.  

През периода на реализация ще има известно въздействие върху някои предствители на 

фауната. Не са установени и няма да бъдат засегнати местообитания на консервационно значими 

животински видове и не се очаква да бъдат унищожени такива.  

Въздействие върху защитените територии не се очаква тъй като изцяло инвестиционното 

предложение ще се реализира извън защитени територии. 

Локализацията и характера на дейностите при реализация на инвестиционото предложение 

няма да повлияят в еднаква степен на местообитанията на всички видове птици, предмет на 

опазване в зоната. 

В момента по сухоземната територия на инвестиционното предложение има предимно 

рудерална растителност от местни и инвазивни видове.  

От казаното до тук заключението е, че не се очаква значително отрицателно въздействие 

върху консервационно значими растителни видове. 

Няма да има пряко унищожаване на местообитания за почивка и хранене на водолюбивите 

видове птици, включително мигриращи, като потапници - кафявоглава потапница (Aythya ferina), 

качулата потапница (Aythya fuligula), чайки - речна чайка (Larus ridibundus), чайка буревестница 

(Larus canus), жълтокрака чайка (Larus michahellis), гмуркачи, пеликани и др., тъй като те се 

придържат към откритите водни части на зоната, в частност езерата, чиято площ няма да намалее. 

Инвестиционното предложение няма да се отрази негативно и на хищните птици, предмет на 

опазване в зоната, тъй като няма да бъдат засегнати техни местообитания, напр. на Тръстиковия 

блатар за гнездене и хранене (мозаечна водна растителност и трастикови масиви), няма да бъде 

отнета акватория, необходима на полския блатар за ловуване. На терена отсъстват високи дървета, 

които големия креслив орел напр. използва по време на миграция и през зимата. Липсват условия за 

гнездене на вечерната ветрушка, която гнезди по дървета в горски масиви. Единствено ще бъде 

нарушена ловната територия на малкия ястреб, но в близост няма разположени гнезда на видът, 

съответно няма да има ограничения на гнездящите двойки по време на размножителния период, 

когато птиците се нуждаят от  подходящи места за ловуване. 

Както бе изтъкнато по-горе, няма вероятност осъществяването на намерението да предизвика 

значително отрицателно въздействие (унищожаване, увреждане или фрагментиране) върху 

местообитанията на видовете птици, предмет на опазване в зоната. В тази връзка не може да се 

очакват динамични изменения в настоящата плътност, численост и структура на популациите на 

птиците поради намален гнездови успех или поради напускане на традиционните хабитати за 

птици, следствие от реализацията на инвестиционното предложение. 



Видове птици като черночелата сврачка /Lanius minor/, червеногърбата сврачка /Lanius 

collurio/ обитават редки групи дървета и храстови съобщества с много храсти сред открити места, 

каквито не се срещат на терена на инвестиционното предложение, така че няма вероятност техните 

хабитати да бъдат нарушени и да се очакват изменения в числеността им. 

Не се очаква повишаване на смъртността при птиците, промени в числеността и възрастовата 

им структура, намаляване на гнездовия им успех, поради което няма да има негативни изменения в 

благоприятния им природозащитен статус. 

В обобщение на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и 

целите на опазване на защитенaтa зонa: 

Инвестиционното предложение не влияе върху целите на защитенaтa зона в района; 

Въздействието върху предмета на опазване е както следва: 

Бариерен ефект – бариерния ефект се дефинира като преграда, възникнала вследствие на 

човешка дейност и/или природни явления, възпрепятстваща свободното придвижване и миграции 

на видовете от едно място към друго.  

Съгласно казаното по-горе при реализацията на инвестиционното предложение няма да се 

получи преграда, възпрепятстваща свободната миграция на птиците, предмет на опазване в ЗЗ 

BG0000156 „Шабленски-Езерен комплекс”. Местата,  където обикновено се струпват големи ята от 

птици  по  време  на  миграция,  са  откритата  акватория,  където те намират обилна храна и 

необходимото спокойствие. Реализирането на инвестиционното предложение няма да е причина за 

намаляване на числеността на постоянните, мигриращите или зимуващите видове птици, предмет 

на опазване в зоната.  

Следователно при реализацията на ИП не може да се получи негативен бариерен ефект за 

птиците, предмет на опазване в защитена зона BG0000156 „Шабленски-Езерен комплекс”. 

Структура – реализирането на ИП ще се осъществи върху антропогенно повлиян терен и 

компрометиран за биоразнообразието, поради което няма да окаже отражение върху структурата на 

защитената зона. 

Функции и природозащитни цели – не се очаква значително отрицателно въздействие върху 

функциите и природозащитните цели на защитената зона. 

Загуба на местообитания – теренът на ИП е с начин на трайно ползване – нива, трайно 

предназначение на територията – земеделска, неподходящ за местообитаване на видовете, предмет 

на опазване в зоната. Не се очаква значителна загуба на местообитания, привлекателни за птици, 

предмет на опазване в ЗЗ BG0000156 „Шабленски-Езерен комплекс”.  

Фрагментция – Според Ковачев и др. (2008) “...Местообитанието е фрагментирано, ако в 

рамките на единна свързана територия покрита с местообитанието има линейни инфраструктури (с 

изключение на пътищата без настилка и с изключение на вече съществуващи пътища, които се 

оценяват в параметър или огради, или застрояване прекъсващо връзките между различните части на 

местообитанието. Това важи и за случаите, когато бариерите се намират на границата на два 

физически кадастрални парцела, които обаче опазват едно и също местообитание, с изключение на 

съществуващи към датата на научно предлагане на зоната (заварено положение) пътища от 

републиканската пътна мрежа или друга трайна обществена инфраструктура”. 

Не се очаква фрагментация на местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000156 

„Шабленски-Езерен комплекс”. 

Обезпокояване на видовете – по време на реализацитя на инвестиционното предложение ще 

има известно обезпокояване на някои видове птици и др. видове. То е бъде смекчено, тъй като 

реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши извън размножителния им период на 

птиците.  

За всички видове птици, предмет на опазване в защитената зона, не се очаква загуба или 

влошаване на местообитанията, както и въздействие върху числеността и плътността на 

популациите им, предвид обстоятелството, че територията на инвестиционното намерение не е 

естествено местообитание и не предоставя благоприятни условия за гнездене, нощувка, храна и 

почивка; 

Нарушаване на видовия състав –не се очаква нарушаване на видовия състав, няма да има 

загуба на видове; 



Химически промени – не се очакват; 

Хидроложки промени – не се очакват; 

Описаните характеристики на зооценозите не дават основание да се очакват значими промени 

по отношение на структурата и динамиката на популациите в района. Те включват широко 

разпространени в България и Европа видове, които в голямото си болшинство са силно пластични в 

рамките на ареалите си. 

 

Защитени територии 

Най-близко разположената защитена местност е „Шабленско езеро“, с площ 510.8 хектара. 

Същата отстои на около 5 км от територията предмет на ИП. 

 

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

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Реализацията на ИП не засяга местообитания и видове, които се опазват в защитена зона 

BG0000156 „Шабленски-Езерен комплекс” за опазване на дивите птици и не оказва въздействия, 

които могат да повлияят негативно върху изпълнение на целите на опазване и състоянието на 

местообитанията и видовете.  

Инвестиционното предложение няма да застрашава ценни местообитания и видове птици в 

защитената зона, както и няма да води до намаляване на популациите на видовете, заради които тя е 

определена като такава. 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от 

риск от големи аварии и/или бедствия. 

Няма подобен риск 

 

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

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

Съгласно изискванията на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на 

Европа, видът на въздействието се определя както следва: 

  Кумулативно естество на последиците - няма условия за проявяване; 

  Рискове за човешкото здраве – по време на строително-монтажните дейности е възможно да 

се появи риск за човешкото здраве, ако не се спазва технологичната дисциплина; 

  Рискове за околната среда - няма; 

  Величина и пространствен обхват на последиците – обхватът на въздействията е 

пространствено и времево ограничен; 

  Стойност и уязвимост на пространството – в обхвата на имота няма обекти от КИН, 

екологичните норми - не са превишени, а стандартите – не се очаква да бъдат нарушени. 

По време на монтажа въздействието се определя като пряко и краткотрайно. След въвеждане 

в експлоатация не се очакват неблагоприятни въздействия. 

 

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.). 

Площадката, на която се предвижда ИП е в ПИ 83017.37.26  и 83017.37.25 по КККР на гр. 

Шабла, с начин на трайно ползване – нива, трайно предназначение на територията – земеделска, с 

обща площ – 51.285 дка. 



Всички дейности по време на строителството и монтажа на съоръженията ще се 

осъществяват единствено и само в границите на имота.  

Материалите ще бъдат разположени на временна площадка, от която ще се отнеме и съхрани 

хумусния слой, а след извършване на монтажната част, площадката ще бъде възстановена.  

Ще е необходима площ в рамките на имота за временна база, в това число за разполагане на 

санитарно-битовите постройки за изпълнителите на СМР.  

Не се налага ползването на допълнителни площи от съседни имоти за дейностите.  

Няма връзка с други одобрени дейности. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Метода на монтаж и материалите са изцяло екологосъобразени и не предполагат негативно 

въздействие. 

 

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

Въздейтвие от реализацията на инвестиционното предловение се очаква да настъпи по време 

на строително-монтажните дейности. Продължителността се предвижда да бъде в рамките на 30 

дни. По време на експлоатацията не се отрицателно въздействие.  

 

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

предложения. 

На територията на гр. Шабла има съществуващи и/или в процес на разработване или 

одобряване от РИОСВ-Варна инвестиционни предложения, въз основа на това може да се приеме, 

че реализацията на настоящото инвестиционно предложение в съчетание с други планове, програми 

и инвестиционно предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху околната среда. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

При взимане на конкретни мерки при реализацияте на ИП ще се намали до минимум 

възможния негативен ефект. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Няма да окаже трансгранично въздействие 

 

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 Период/Фаза Резултат на изпълнение 

1 

Монтажните работи да се 

ограничат само в имотите на 

инвеститора 

По време на 

монтажа 

Опазване на съседните терени 

от замърсяване 

2 

Приоритетно предаване на 

генерираните отпадъци на 

лицензирани преработватели, 

извършващи дейности по 

оползотворява/рециклиране на 

отпадъци 

По време на 

експлоатация 

Намаляване на количествата 

депонирани отпадъци; 

Възстановяване на суровини и 

ресурси 



3 

Сключване на договор с 

лицензиран преработвател  за 

предаване на генерираните 

отпадъци 

Преди въвеждане 

на обекта в 

експлоатация 

Екологосъобразно третиране на 

отпадъците 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

На най-ранен етап от реализацията на инвестиционното намерение към кмета на община 

Шабла е подадено уведомления с вх. № УТ-518/30.09.2020 г. До засегната общественост е 

поставена обява на информационното табло в община Шабла, с № УТ-516-1/30.09.2020 г. В 

законоустановения срок не са постъпили възражения срещу реализацията на инвестиционното 

предложение. 

 

 

 

Дата: .................                                            Възложител:…….......………. 

                                                                                  (подпис) 

 


