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Приложение № 5 

към чл. 4, ал. 1 

Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,  

в сила от 12.02.2016 г. 
 

ДО 

КМЕТСТВО 

с.БАНЯ 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  

за инвестиционно предложение 

 
От: Община Несебър; ЕИК 000057122, със седалище и адрес на управление: 

гр.Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 

(седалище и единен идентификационен номер на юридическо лице) 

Пълен пощенски адрес: гр. Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0554/2 93 42, 0893 303 634 

Възложител: Николай Димитров – Кмет на Община Несебър 

Лице за контакти: Мая Белчинова, тел: 0554/2 93 42, 0893 303 634 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

Уведомяваме Ви, че Община Несебър има предложение за: „ЧИПУП-ПРЗ за УПИ 

I-общ., УПИ II-общ. и УПИ ХV-общ., кв. 23 по плана на с.Баня, Община Несебър и части 

от ПИ №02703.501.378, ПИ №02703.501.413 и ПИ №02703.501.574”. 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението/посочва се характерът на инвестиционното 

предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение 

или изменение на производствената дейност съгласно приложение №1 или 

приложение №2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)/ 

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с частично изменение на 

ПУП-ПРЗ за УПИ I-общ., УПИ II-общ. и УПИ ХV-общ., кв 23 по плана на с.Баня, Община 

Несебър и части от ПИ №02703.501.378, ПИ №02703.501.413 и ПИ №02703.501.574”. 

С инвестиционното намерение са предвижда обединяване на УПИ I-общ. с 

отреждане „за читалище” и УПИ II-общ. с отреждане „за битови услуги” в новообразуван 

УПИ I-общ. с отреждане „за КОО” и площ от 2 158m2. Местоположението на УПИ ХV-

общ. се променя като се запазва отреждането му „за БКТП” и площта му - 49 m2. При 

измененито на регулационните граници в площта на новообразуваните УПИ I-общ. и УПИ 

ХV-общ. е включена част от следните поземлени имоти, собственост на Община Несебър: 

ПИ №02703.501.378, ПИ №02703.501.413 и ПИ №02703.501.574. 

В кв.13 се обособява нов УПИ III-общ. с отреждане „за озеленяване и монумент” на 

площ от 493 m2, съставен от части от  ПИ №02703.501.413 и ПИ №02703.501.574. 

За УПИ I-общ. и УПИ ХV-общ. се предлага устройствена зона „смесена централна” 

(Ц), характер на застрояване – застояване с малка височина (Н=10,0m за УПИ I-общ. и 
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Н=3,6m за УПИ ХV-общ.) и начин на застрояване – свободно основно застрояване. 

Установяват се следните устройствени показатели за УПИ I-общ. и УПИ ХV-общ.: 

 Плътност на застрояване – 60%; 

 К инт. – 1,2; 

 Минимално озеленена площ – 40%; 

 Етажност - до 3 етажа - Н=10,0m за УПИ I-общ.; 

- До 1 етаж -  Н=3,6m за УПИ ХV-общ. 

 

За обекта има изготвено Задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ за ЧИ ПУП-ПРЗ, 

представен в Приложение. 

Предвид това и необходимостта от допускане от страна на Община Несебър на: 

„ЧИПУП-ПРЗ за УПИ I-общ., УПИ II-общ. и УПИ ХV-общ., кв 23 по плана на с.Баня, 

Община Несебър и части от ПИ №02703.501.378, ПИ №02703.501.413 и ПИ 

№02703.501.574”, моля, на основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ (нова – ДВ, бр. 65 от 2003 г., 

изм. – ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишна ал.6, изм. ДВ, бр. 82/2012 г., в сила от 26.11.2012г.), 

да определите приложимите процедури по реда на глава Шеста от Закона за опазване 

на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 

 

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

Изменението на Подробния устройствен план включва промяна на регулационните 

линии на УПИ I-общ. и УПИ II-общ. и образуване на нов УПИ I-общ. с отреждане „за 

КОО”. Местоположението на УПИ ХV-общ. се променя като се запазва отреждането му 

„за БКТП”. В кв.13 се обособява нов УПИ III-общ. с отреждане „за озеленяване и 

монумент”. 

 

След планираната промяна площта на имотите се променя както следва: 

 

Баланс на територията 

УПИ площ 

УПИ I-общ. 2 158 m2 

УПИ ХV-общ. 49 m2 

УПИ III-общ. 493 m2 

 

Показателите на застрояване са посочени в табличен вид, както следва: 

№ на 

кв. 
№ на УПИ 

Площ на 

УПИ в m2 
Отреждане 

Етажност 

в m 

Градоустройствени параметри 

Пзастр. Кинт Позел. 

23 I-общ. 2 158 за КОО 
≤ 10.00    

(до 3 етажа) 
60% 1,2 40% 

23 ХV-общ. 49 за БКТП 
≤ 3.60      

(до 1 етажа) 
60% 1,2 40% 

23 III-общ. 493 
за озеленяване 

и монумент 
    

 

Към момента в имот №020703.501.117 (УПИ I) съществува една сграда - читалище. 

С новото инвестиционно намерение се предвижда съществуващата сграда да се разруши и 

на нейно място да се изгради нова с предназначение за комплексно обществуно 

обслужване. 

 

 

 



3 
 

 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.): 

Комуникационно-транспортният достъп до имотите ще се осъществява от 

съществуваща улична мрежа. Електрозахранването на имотите ще се осъществи от 

съществуващата инфраструктура на района. Газопровод няма да се изгражда. 

 предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване 

на взрив:  

Реализацията на инвестиционното предложение предвижда изкопни работи с 

дълбочина на изкопите до 0-3.0 m. За реализацията на инвестиционното предложение не 

се предвижда използване на взрив. 

 

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: 

Инвестициноното предложение е във връзка с частично изменение на ПУП-ПРЗ за 

УПИ I-общ., УПИ II-общ. и УПИ ХV-общ., кв. 23 по плана на с.Баня, Община Несебър и 

части от ПИ №02703.501.378, ПИ №02703.501.413 и ПИ №02703.501.574. 

За инвестиционното предложение няма необходимост от издаване на разрешителни 

документи по реда на Закона за водите, Закона за управление на отпадъците, както и по 

чл.104 и по чл.117 от Закона за опазване на околната среда. 

Органът за съгласуване и одобряване на инвестиционното предложение, по реда на 

Закона за устройство на територията е Кмета на Община Несебър. 

 

4. Местоположение: 

 населено място: с.Баня; 

 община: Община Несебър; 

 квартал: кв. 23 по плана на с.Баня; 

 поземлени имоти: УПИ I, УПИ II и УПИ ХV и части от ПИ №02703.501.378, ПИ 

№02703.501.413 и ПИ №02703.501.574; 
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Фиг. 1. Сателитна снимка на района с отбелязано местоположението на имотите, 

предмет на инвестиционното предложение 

 

 географски координати: списък с координатите на точките, определящи 

границите на поземлените имоти в координатна система БГС 2005 са представени в 

Приложение; 

 собственост: имотите са собственост на Община Несебър, документи за 

собственост са представени в Приложение; 

 близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа 

(НЕМ) – Разглежданите имоти не попадат в защитена територия съгласно Закона за 

защитените територии, но попада в границите на защитена зона „Емине” BG 0002043, за 

съхранение на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г. на Министъра на 

околната среда и водите (ДВ бр.69/2009г.), изм. Заповед №РД-76/28.01.2013г. (ДВ, 

бр.10/2013г.). 

 обекти, подлежащи на здравна защита – имотите, в които предстои да бъде 

реализирано инвестиционното предложение са урбанизирани, намиращи се границите на 

с.Баня, а обектите подлежащи на здравна защита са разположените в съседство жилищни 

сгради. Новопредвидените обекти са предназначени за обществено обслужване и не 

представляват източник на вредности в околната среда. Характерът на обектите не 

предполага въздействия, които биха повлияли неблагоприятно на обитателите на района. 

В момента не съществуват и с новото инвестиционно предложение не се предвиждат 

дейности и обекти, които биха представлявали рисков фактор за увреждане здравето на 

хората. Всички очаквани емисии на замърсители ще са в рамките на нормите за опазване 

на човешкото здраве. На практика значими източници на емисии във въздуха при 

обитаване няма. Предвижда се организирано екологосъобразно третиране на отпадъчните 

води. Шумовите характеристики на района ще са в рамките на допустимите. Третирането 

на отпадъците ще става в съответствие с добрата практика в Община Несебър и по реда на 

ЗУО; 

 територии за опазване на обектите на културно наследство – В границите на 

имотите няма паметници на културата и ПУП-ПРЗ не засяга такива паметници; 

 очаквано трансгранично въздействие: не се очаква трансгранично въздействие; 

УПИ I, УПИ II и УПИ 

ХV, кв. 23 по плана 

на с.Баня 

Община Несебър 

ЗЗ „Емине” 

BG0002043 

ЗЗ „Емине - Иракли” 

BG0001004 
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 схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: 

Транспортния и пешеходен достъп до имотите се осъществява от съществуващата улична 

мрежа на с.Баня. 

 

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

експлоатацията /включително предвидено водовземане за питейни, промишлени или 

други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от 

повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 

съоръжения или необходимост от изграждане на нови/ 

По време на строителството използваните природни ресурси ще са строителни и 

инертни материали. При експлоатация на сградите ще се използва – питейна вода и 

електроенергия. 

 

 предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез 

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, 

и/или подземни води, необходими количества: 

Водоснабдяването на обектите с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи от 

съществуващата водопроводна мрежа с ПЕВП тръби. Водопотреблението ще се съгласува 

с „ВиК” ЕАД – гр.Бургас и осъществи съгласно сключени договори. При оразмеряването 

ще се вземе предвид и необходимото противопожарно водно количество, съгласно 

Наредба №2 от ПСТН. 

 

 

 съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови: 

Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от 

повърхностни и подземни води и не се предвижда изграждане на нови съоръжения за 

водовземане. 

 

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

1). Източници на неорганизирани емисии: 

 Строителни работи 

 За определяне емисиите от строителните машини е използвана Актуализирана 

единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, 

Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН, декември 2010г., 

утвърдена със Заповед №РД-165/20.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите. 

Емисионните фактори, съгласно SNAP CODE 080800: Промишлена техника от горната 

методика, са както следва: 

 

Таблица Емисионни фактори на емитираните замърсители от транспортните и 

строителни машини 

(дизел) EF 

[g/kg гориво] 

NOx CO 

Промишлена техника 48.8 15.8 

 

При едновременна работа на тези строителни машини очакваните емисии са както следва: 

 

Таблица Вид и параметри на емитираните замърсители от строителните машини 

Източник бр. 

Вид и мощност на 

емисиите, g/s 
Гориво 

СО NOх kg/h 

Строителна техника 3 0.13 0.41 30 
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По данни от различни източници емисиите на прах и ФПЧ10 при строителни 

дейности са както следва: 

 

Източник 
Общ прах ФПЧ10 

g/m2s g/m2s 

ЕАОС 0.000005 0.00000022 

ЕАОС – Европейска агенция по околна среда 

 

2). Източници на организирани емисии: 

С инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на организирани 

източници на емисии. Обектите няма да бъдат източници на емисии на замърсители в 

атмосферния въздух на района. 

 

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

третиране: 

Отпадъците, които се очаква да се генерират в резултат от строителните дейности, 

по вид и количество са представени, съгласно Приложение №1 към чл.5, ал.1 от Наредба 

№2/2014 г. за класификация на отпадъците. Отпадъците от строителните дейности ще се 

генерират еднократно, само за периода насъбаряне на съществуващата сграда и 

изграждането на новата. 

Отпадъци от строителство и събаряне: При осъществяването на изкопни и 

строителни дейности за обособяването на територията се очаква отделяне на смесени 

строителни отпадъци от използваните строителни материали: 17 01 01 – бетон; 17 01 02 – 

тухли; 17 01 03 – керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия; 17 01 07 – смеси от 

бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите 

в 17 01 06; 17 02 01 – дървесен материал; 17 02 02 – стъкло; 17 02 03 – пластмаса; 17 04 07 

– смеси от метали; 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10. 

При изкопните работи и строителни дейности ще се отделят почва, камъни и 

изкопани земни маси с код и наименование: 

17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; 

17 05 06 – изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05. 

Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на новото строителство, 

изискват специален контрол по тяхното събиране и извозване. Съгласно изискванията 

чл. 11, ал.1 от ЗУО (обн. ДВ, бр.53/13.07.2012г.), преди започване на СМР, ще бъде 

изготвен План за управление на строителните отпадъци, който ще бъде включен в обхвата 

на проекта по глава осма от Закона за устройство на територията. Планът ще бъде 

изготвен в съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителни 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни отпадъци (приета с ПМС 

277/05.11.2012 г., ДВ, бр. 89/13.11.2012 г.). 

Генерираните от обекта строителни отпадъци ще се събират и съхраняват разделно 

по вид на строителната площадка, на специално обособена площ, в рамките на имотите, до 

натрупване на подходящо за извозване количество. Предаването на строителните 

отпадъци за последващо оползотворяване ще се извършва въз основа на писмен договор с 

лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ 

по чл.35 от ЗУО, за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, 

съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците. 

Битови отпадъци: При експлоатация на обектите ще се генерират смесени битови 

отпадъци с код 20 03 01 – генерираните отпадъци при експлоатацията няма да надхвърлят 

нормалните количества за аналогични обекти. Използваната система за събиране на ТБО в 

Община Несебър е несменяеми съдове. При експлоатация на обектите, същите ще бъдат 

включени в съществуващата за района на инвестиционното предложение, схема за 

сметосъбиране и сметоизвозване. Отпадъците ще се извозват за последващо 
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оползотворяване и третиране до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”. 

Отпадъци от опаковки: При експлоатация на сградата е възможно генериране на 

отпадъци с код и наименование 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 15 01 02 – 

пластмасови опаковки; 15 01 04 – метални опаковки и 15 01 07 – стъклени опаковки. 

Отпадъците от опаковки ще се събират разделно и ще се предават на лица, притежаващи 

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО 

(обн. ДВ, бр. 53/2012 г. ) и/или на организация по оползотворяване. 

 

8. Отпадъчни води /очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води 

по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането 

им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в 

канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др./: 

В района на ИП няма изградена канализация. Отпадъчните битово-фекални води от 

сградата ще се заустват в безотточен черпателен резервоар. Предвижда се същия да бъде 

изработен от антикорозионен материал – полипропилен, подходящ за подземен монтаж, 

съобразен с чл.87 от ЗУТ, с обем съобразно натоварването на територията. Формираните 

отпадъчни води от резервоара, заедно с утайките периодично ще се изчерпват с фекална 

машина и ще се извозват за пречистване в действаща ПСОВ, при спазване изискванията 

на Закона за водите. 

При канализиране на района, ще бъде направено превключване към уличната 

канализация и централизирано пречистване на отпадъчните води в ГПСОВ. 

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и 

повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията. 

 

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

на предприятието/ съоръжението /в случаите по чл.99б се представя информация за 

вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в 

предприятието/съоръжението съгласно приложение №1 към Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях/: 

 Настоящото инвестиционно предложение не касае използването и отделянето на 

опасни химични вещества на територията на разглежданите имоти. 

 

 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи уведомяване на засегнатото население съгласно 

изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление №59 на 

Министерския съвет от 2003 г. 

- Обява на интернет страницата на Община Несебър от 17.01.2016 г.; 

 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 

административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение. 

- Задание по чл.125 от ЗУТ за частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-

общ., УПИ II-общ. и УПИ XV-общ., кв.23 по плана на с.Баня, Община Несебър и 

части от ПИ №02703.501.378, ПИ №02703.501.413 и ПИ №02703.501.574; 

 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение; 
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- Скица №15-616928 от 14.12.2016г. на поземлен имот №02703.501.117, с.Бяла, 

Община Несебър; 

- Скица №15-616934 от 14.12.2016г. на поземлен имот №02703.501.559, с.Бяла, 

Община Несебър; 

- Скица №15-616937 от 14.12.2016г. на поземлен имот №02703.501.378, с.Бяла, 

Община Несебър; 

- Скица №15-627681 от 21.12.2016г. на поземлен имот №02703.501.413, с.Бяла, 

Община Несебър; 

- Скица №15-627688 от 21.12.2016г. на поземлен имот №02703.501.574, с.Бяла, 

Община Несебър; 

- Акт №794 за Общинска собственост на недвижим имот, находящ се в с.Баня, 

кв.23, п-л I, Община Несебър; 

- Договор от 04.04.2014г. за покупко-продажба на имот №02703.501.574; 

- Акт №2787 за частна общинска собственост, №100, том I, Вх.рег.№130 от 

22.01.2008г.; 

- Част от карта на защитените територии, М 1:200 000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Уведомител:................................. 

          /Община Несебър/ 


