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ДО 

ИНЖ. ХРИСТИНА ГЕНОВА 

ДИРЕКТОР НА  

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

ГР. ВАРНА  

Ул. „Ян Палах” № 4 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

(съгласно чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, обн. ДВ. бр. 25/ 2003г, с. изм. и доп.)   

Данни за Възложителя: 

Община Шабла, със седалище и адрес: гр. Шабла, област Добрич, ул. „Равно поле”  № 

35, БУЛСТАТ 000852957, представлявана от Мариян Александров Жечев – кмет, тел: 05743 

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

Лице за контакти: Галя Камберова – гл. експерт „Екология”: тел/факс: 05743 5037, ел. 

адрес: eco@ob-shabla.org  

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕНОВА, 

 

Уведомяваме Ви, че община Шабла има инвестиционно предложение за изработване 

на изменение на ПУП-ПРЗ в обхват УПИ II и УПИ VII в кв. 1 по плана на СО „Кария“, 

землище гр. Шабла (ПИ 83017.505.55, ПИ 83017.505.15, ПИ 83017.505.14 и ПИ 

83017.505.452) и 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“. 

 

1. Резюме на предложението. 

ИП е свързано с реализиране на инвестиционната инициатива на община Шабла за 

развитие на риболовната дейност на територията на общината. 

Разработката е изготвена на основание Заповед № РД-04-515/ 20.11.2020 г., 

предписание за изработване № УТ-664-1/ 23.11.2020 г. на кмета на община Шабла и Договор 

за възлагане на обществена поръчка № Д-71/ 26.05.2020 г. и включва: 
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- Изготвяне на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – 

ПРЗ) в обхват УПИ II и УПИ VII в кв.1 по плана на СО „Кария“ (ПИ 83017.505.55, ПИ 

83017.505.15, ПИ 83017.505.14 и ПИ 83017.505.452 по КККР на землище Шабла). ПУП-ПРЗ 

за посочените имоти е  изготвен в съответствие с изискванията на ЗУТ, ЗМПВВППРБ и 

Наредба №7 на МРРБ. 

- Изготвяне на работен 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“.  

За осигуряване на средствата за изграждане и реализиране на проекта община Шабла 

ще кандидатства по Процедура за предоставяне на БФП чрез подбор на проекти: 

BG14MFOP001 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити 

лодкостоянки“, Сектор „Инвестиции, насочени към изграждане и/или модернизация на 

покрити лодкостоянки“ на Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 

необходимост от други, свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи 

дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова 

техническа инфраструктура (пътища/ улици, газопровод, електропроводи и др.), 

предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив. 

С изменението на ПУП-ПРЗ  се обособява нов УПИ II в кв. 1 по плана на СО „Кария“, 

отреден “за вилен отдих и пристанищна инфраструктура“ в устройствена зона Совт (смесена 

зона за озеленяване, вилно строителство и транспорт)  при максимални устройствени 

показатели, съгласно ЗУЧК, както следва: Нсгр. < 7.5 м., Кинт. = 0.3, Пзастр. = 17 %, Поз. = 

70 %. Изготвен е ситуационен план с нанесени следните новопроектирани елементи: 

 специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – 

стоманобетонови укрепителни конструкции, обособени в 3 участъка /зони/; 

 пешеходни алеи за достъп до отделните части на обекта; 

 площадки за отдих, оборудвани с пейки и кошове за отпадъци; 

 тесни озеленени ивици; 

 стълбища и подходи за достъп до обекта и плажната ивица, ситуирана в близост до 

него; 

 отводнителни италиански улеи за отвеждане на повърхностни води, генерирани от 

валежи. 

Работният 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“ във фаза работен проект, 

съответства на изготвения ПУП – ПРЗ  и съдържа следните проектни части: Архитектура 

/паркоустройство и благоустройство/, Геодезия, Строителни конструкции с геоложки доклад, 

Електротехническа, План за безопасност и здраве, План за управление на строителните 

отпадъци, пожарна безопасност, Проекто-сметна документация. 

Проектът предвижда обособяване на 3 зони за общо 31 броя лодки, както следва: зона 

за 8 броя лодки с дължина 10.00 м., зона за 9 броя лодки с дължина 4.50 м. и за 12 броя лодки 

с дължина 6.50 м. По протежение на зоните за лодки се разполагат тесни озеленени ивици и 

алеи за достъп до отделните части на обекта. На няколко места са предвидени площадки за 

отдих, оборудвани с пейки и кошове за отпадъци. Растителността е композирана с цел 

засенчване на алеите и площадките, както и за подчертаване на морския бряг Във връзка с 

условията на средата, предложената растителност е сухоиздръжлива, невзискателна към 



почвите и устойчива на соли. Използвани са два вида дървета и няколко вида храсти. 

Разполагането на дървесната растителност е съобразено с нормативните изисквания. 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 

необходимост от издаване на съгласувателни/ разрешителни документи по реда на 

специален закон, орган по одобряване/ разрешаване на инвестиционното предложение 

по реда на специален закон. 

Районът попада в зона „А“ на Черноморското крайбрежие. За територията в обхвата на 

разработката няма наложена строителна забрана по чл. 198 от ЗУТ.  Територията не попада в 

обхвата на защитени територии и защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. Съгласно чл. 10, 

ал. 3 от ЗУЧК в зона „А“ извън територията на морските плажове се разрешава изграждането 

на пристанища и пристанищни съоръжения и на брегоукрепителни, брегозащитни и 

геозащитни съоръжения. 

След разглеждане на проекта за изменение на ПУП-ПРЗ от ОЕСУТ, ще бъде 

предложено, същият да бъде одобрен със заповед от кмета на община Шабла и нанесен в 

КККР на землище гр. Шабла.  

 

4. Местоположение на площадката.  

ИП ще се реализира в обхвата на следните имоти:  

- ПИ 83017.505.55 – площ 2905 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, НТП: друг вид застрояване; 

- ПИ 83017.505.15 - площ 132 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, НТП: друг вид застрояване; 

- ПИ 83017.505.14 площ 43 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, НТП: друг вид застрояване; 

- ПИ 83017.505.452 площ 4420 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, НТП: друг вид застрояване. 

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията.  

Камък, дърво, метал. 

  

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. 

приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води. 

Неприложимо.  

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители. 

Неприложимо. 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното 

третиране. 

При реализацията на ИП ще се генерират минимални количества строителни отпадъци, 

които ще се третират съобразно предвижданията на ПУСО. 

При експлоатацията на обекта ще се генерират смесени битови отпадъци, които ще се 

обслужват от въведената система за сметосъбиране н сметоизвозване на битовите отпадъци 

на територията на община Шабла. 

 

9. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/ промишлени), предвиден 

начин на тяхното третиране. 

Неприложимо. 



 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката 

на предприятието/съоръжението. 

Неприложимо. 

 

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 

реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.  

 

Приложения (по ел. обмен):  
1. Скици и документи за собственост. 

2. Заповед № РД-04-515/ 20.11.2020 г. 

3. Предписание № УТ-664-1/ 23.11.2020 г за изработване на проект на  ПУП. 

4. ПУП – ПРЗ (на ел. носител). 

5. Работен проект част архитектура (паркоустройство и благоустройство). 

 

 

С уважение, 

 

 

 

МАРИЯН ЖЕЧЕВ 

Кмет на община Шабла 


