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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият проект е разработен на основание Договор № Д-71 от 26.05.2020 г. към 

обществена поръчка с предмет: „Изработване на Инвестиционен проект за обект: 

Изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности - 

„Място за временно укритие на риболовните кораби“ (покрита лодкостоянка) в ПИ 

83017.505.55, ПИ 83017.505.15, ПИ 83017.505.14 и ПИ 83017.505.452 – СО Кария, община 

Шабла и упражняване на авторски надзор.“  

Настоящата разработка е допълнение към основния обект, посочен по-горе. 

Допълнителната разработка е обособена като отделен подобект: „Изграждане на 

стационарно хидротехническо съоръжение /МОРСКИ ПИРС/“. Документацията към 

подобекта е съобразена напълно със основната проектна разработка, цел на обществената 

поръчка. 

Изграждането на подобен вид хидротехническо съоръжение ще позволи безопасно 

приставане и разтоварване на плавателните съдове преди тяхното изтегляне посредством 

предвидените по основния проект слипове. 

II. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА 

Обектът се разполага в акваторията на Черно море на приблизително 5 км източно 

от гр. Шабла в зона с географски координати 43°32'29.4"N 28°36'27.7"E. 

Община Шабла е богата на защитени зони, природни забележителности и има 

значимо биоразнообразие със световно значение. Установени са четири защитени зони, 

попадащи в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Това са: Дуранкулашко езеро, 

Шабленско езеро, Шабленска тузла и Калиакра. 

Разглежданата акватория се класифицира като “вътрешни морски води” по смисъла 

на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на 

Република България.   
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Акваторията в зоната на обекта е район на съществуващо и перспективно ползване 

на водите по смисъла на Наредба №8/2001 за качеството на крайбрежните морски води 

/ДВ 10/2001 г./. 

Районът, в който попада обекта не е защитена територия по смисъла на Закона за 

защитените територии (ЗЗТ). Той не е и защитена зона от европейската екологична мрежа 

Натура-2000. Най-близо на 3-5 км североизточно от гр. Шабла “Шабленско езеро” /5312.4 

дка/ е разположена в най-североизточната част на България. Обявена е със Заповед No ДВ-

31/24.01.1995 г. на Министерство на околната среда и водите. За нея има разработен план 

за управление, който е утвърден от МОСВ през 2004 г. 

Теренът попада в Черноморската климатична област. Характерно за областта е, че 

има малка денонощна и годишна амплитуда (20 – 21 °C). Средна годишна температура – 

от +12 до +12,7 °C. Средната януарска температура е положителна – 0,8 °C. за северното 

крайбрежие и 3,2 °С по Южното Черноморие. Областта се характеризира с най-слаби 

валежи. През лятото преобладава бризовата циркулация, която се заражда благодарение на 

откритата водна площ и денонощния режим на температурата. През зимата преобладаващи 

са северните и североизточни ветрове. Понякога тяхната скорост надхвърля 30 м/с. 

Специфичния черноморски климат е по-мек въпреки липсата на планински прегради. 

Благодарение на Черно море адвекциите на студени континентални или арктични 

въздушни маси не се проявяват така остро. Характерен за крайбрежието е преносът на 

соли във въздуха и почвата. 

III. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

Проектът предвижда изграждане на стационарно хидротехническо съоръжение 

/пирс/ за обслужване нуждите по безопасно временно приставане на плавателни съдове. 

Настоящият проект не засяга съществуващия мол (буна), разположен северно от 

обекта. 

Предвиденият за изграждане морски пирс се вписва хармонично в околното 

пространство. Той е съобразен със спецификите на обекта и с разработения проект за 
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изграждане на стоманобетонови укрепителни конструкции, позволяващи изтегляне на 

плавателни съдове. Достъпът до морския пирс ще се осъществява по стоманобетоново 

стълбище, изградено съгласно основната разработка за обекта. 

 

 

Изготвил:.................................                        

   (ланд. арх. Веселин Шахънов)               

 

 

 


