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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

План за застрояване 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подробният устройствен план - план за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО 
„БОРОВЕЦ-СЕВЕР“, Район „Аспарухово“, общ. Варна е изработен съгласно Техническо 
задание одобрено от кмета на Община Варна, на базата на Кадастрална карта одобрена 
със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК и Заповед за изменение на КККР № 
18-2689-04.04.2016/04.04.2016 г. на началник на СГКК – Варна. 

ПУП-ПРЗ е съобразен с: 
- ПУП-ПУР на СО "Боровец юг", одобрен с Решение № 2134-8 от Протокол №21 от 

24.03.2010г. на Общински съвет Варна (ПУР); 
- Общ устройствен план на Община Варна, одобрен със Заповед РД-02-14 - 

2200/03.09.2012г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството (ОУП); 
- Влезлите в сила Разрешителни за стоеж, които не са загубили правното си 

действие; 
- Действащи и процедирани ПУП в обхвата на разработкакта; 
- Съществуващи надземни и подземни проводи и съоръжения 

 

2. ОБЩА ТЕРИТОРИАЛНА И ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА - СИТУАЦИЯ 

Териториалният обхват на разработката обхваща територия с площ 205,97 ха с 
граници следните поземлени имоти по КККР на Район „Аспарухово“: 

Юг – ПИ 10135.5401.5; 

Запад – ПИ 10135.5103.91, 10135.5203.4, 10135.5203.6; 

Север – ПИ 10135.5203.23, 10135.5203.27, 10135.5203.24, 10135.5201.22, 

10135.5201.19, ПИ 10135.5201.20, 10135.5201.21, 10135.5201.16, 10135.5201.7; 

Изток – ПИ 10135.5075.28, 10135.5075.29, 10135.5075.49, 10135..5075.9, 

10135.5075.10, 10135.5075.11, 10135.5075.34, 10135.5075.30, 10135.5075.31, 

10135.5075.36, 10135.5075.13 и 10135.5061.31; 

Собствеността на имотите в разработката е частна, частна обществени организации, 
стопанисвана от общината, общинска частна, общинска публична, държавна частна, 
държавна публична, съсобственост и такива без наличие на данни за собственост.  

 
Таблица 1: Вид собственост на територията в обхвата на 

разработката за ПУП, съществуващо положение 

Вид собственост
площ

(кв.м.)

площ

(ха)
% от обхвата

Държавна публична 2763,3 0,3 0,1%

Държавна частна 89789,9 9,0 4,4%

Общинска публична 169460,8 16,9 8,2%

Общинска частна 52457,1 5,2 2,5%

Стопанисвано от общината 14000,0 1,4 0,7%

Съсобственост 66594,2 6,7 3,2%

Частна 1520454,9 152,0 73,8%

Частна обществени организации 57459,4 5,7 2,8%

Няма данни 86737,2 8,7 4,2%

общо: 2059716,8 205,97 100,0%  
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Разработвания обхват попада в устройствени зони по ОУП на Община Варна, одобрен 
със Заповед РД-02-14 - 2200/03.09.2012г. на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството: 

 Жм – жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване; 

 Жм2 - жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с 
допълнителни специфични изисквания; 

 Смф2 - смесена многофункционална зона предимно за новоурбанизираните 
територии; 

 Зп – устройствена зона на градски паркове и градини за широко обществено 
ползване; 

Част от територията попада в обхвата на зона „Б” от ЗУЧК. 

Територията на изследваните имоти е застроена в по-голяма част от имотите с вилни 
сгради за сезонно обитаване и жилищни за целогодишно обитаване. 

 

Таблица 2: Начин на трайно ползване на територията в обхвата на разработката за ПУП, 
съществуващо положение 

Начин на трайно ползване
площ

(ха)
% от обхвата

Ниско застрояване ( до 10 м ) 153,2 74,4%

За друг вид застрояване 5,5 2,7%

За друг вид имот със специално предназначение и ползване 0,3 0,1%

За друг обществен обект, комплекс 0,0 0,0%

За друг вид производствен, складов обект 0,1 0,1%

Нива 4,7 2,3%

Овощна градина 0,1 0,0%

Изоставена орна земя 0,7 0,4%

Изоставено трайно насаждение 0,6 0,3%

Пасище 0,6 0,3%

Поляна 0,2 0,1%

Друг вид земеделска земя 0,6 0,3%

Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение 1,4 0,7%

Друг вид дървопроизводителна гора 18,6 9,0%

Широколистна гора 0,5 0,2%

Гори и храсти в земеделска земя 2,7 1,3%

За местен път 0,0 0,0%

За второстепенна улица 2,8 1,4%

За селскостопански, горски, ведомствен път 0,8 0,4%

За друг поземлен имот за движение и транспорт 12,5 6,1%

общо: 205,97 100,0%  

 

 

3. ПРОЕКТНО ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ 

Проектното градоустройствено решение предвижда урегулиране на съществуващата 

територия като част от рамковата програма за прилагане на ОУП на община Варна.  

  Задължителните аргументи по отношение на комуникационната инфраструктура с 



 

4 
 

които проектантския колектив се е съобразил са:  

- Осигуряване на трасе на Районна артерия клас IV предвидена в ОУП; 

-Осигуряване на трасе на Районна артерия клас IIIА граничеща от юг с обхвата на 

разработката, с габарит определен в ПУП-ПУР на СО "Боровец юг"; 

- Запазване на съществуващите неблагоустроени пътища и включването им в 

максимална степен в проектната улична мрежа; 

- Минимализиране на броя на кръстовищата с Районна артерия клас IIIА; 

 

Съгласно ОУП на Община Варна разглежданата територия попада в: 

 Жм – жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване и в 
съответствие с Приложение №1 - Показатели за устройство и застрояване към 
Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Варна, одобрени със 
Заповед № РД-02-14- 2200/03.09.2012г. на Министъра на регионалното 
развитие и благоустройството, територията се предвижда със следните 
показатели: максимална плътност - 40%, Кинт. – 1.2, мин. озеленена площ - 40 
%, минимална част от озеленената площ с дървесна растителност 1/3, начин 
на застрояване – свободно, групово, сключено; 

 Жм2 - жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване с 
допълнителни специфични изисквания и в съответствие с Приложение №1 - 
Показатели за устройство и застрояване към Правила и нормативи за 
прилагане на ОУП на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14- 
2200/03.09.2012г. на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, територията се предвижда със следните показатели: 
максимална плътност - 20%, Кинт. – 0.6, мин. озеленена площ - 70 %, кота 
корниз – 7м. (2 ет.), начин на застрояване – свободно; 

 Смесена многофункционална зона предимно за новоурбанизираните 
територии, означена като „Смф2“ и в съответствие с Приложение №1 - 
Показатели за устройство и застрояване към Правила и нормативи за 
прилагане на ОУП на Община Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14- 
2200/03.09.2012г. на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, територията се предвижда със следните показатели: 
максимална плътност - 40%, Кинт. - 2.00, мин. озеленена площ - 40 %, 
минимална част от озеленената площ с дървесна растителност 1/3, начин на 
застрояване – комплексно застрояване в големи УПИ, съчетано със свободно 
или групово застрояване в отделни УПИ; 

 Зп – устройствена зона на градски паркове и градини за широко обществено 
ползване и в съответствие с Приложение №1 - Показатели за устройство и 
застрояване към Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община 
Варна, одобрени със Заповед № РД-02-14- 2200/03.09.2012г. на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, територията се предвижда със 
следните показатели: максимална плътност - 1%, Кинт. – 0.06, мин. озеленена 
площ - 85 % (вкл. Декор., водни площи), минимална част от озеленената площ 
с дървесна растителност 2/3; 
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В частите от територията попадащи в обхвата на зона „Б” от ЗУЧК показателите за 
застрояване са следните: 

 Жм – жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване, 
територията се предвижда със следните показатели: максимална плътност 
- 30%, Кинт. – 1.2, мин. озеленена площ - 50 %, минимална част от 
озеленената площ с дървесна растителност 1/2, начин на застрояване – 
свободно, групово, сключено; 
 

 
 
 

Таблица 3: Баланс на територията в обхвата на разработката за ПУП 

Територии по основни функции и дейности

1. Нето терени за обитаване (жилищни квартали) 158,99 77,2% 138,23 67,1%

2. Терени със многофункционално предназначение 0,00 0,0% 11,10 5,4%

3. Терени за обществено обслужване, в т.ч. за: 0,00 0,0% 3,62 1,8%

3.1. обекти на образованието 0,00 0,0% 3,62 1,8%

3.2. други обслужващи обекти 0,00 0,0% 0,00 0,0%

4. Терени на производствените обекти 0,12 0,1% 0,00 0,0%

5. Терени на транспортната инфраструктура, в т.ч. за: 15,89 7,7% 36,72 17,8%

5.1. Първостепенна улична мрежа, в т.ч. за: 0,00 0,0% 2,81 1,4%

5.1.1. III клас районна артерия 0,00 0,0% 1,89 0,9%

5.1.2. IV клас главна улица 0,00 0,0% 0,92 0,4%

5.2. Второстепенна улична мрежа, в т.ч. за: 15,89 7,7% 20,61 10,0%

5.2.1. V клас събирателна улица 0,00 0,0% 5,33 2,6%

5.2.2. VI клас обслужваща улица 0,00 0,0% 15,28 7,4%

5.2.3. други 15,89 7,7% 0,00 0,0%

5.3. Терени за пешеходни площи 0,00 0,0% 12,92 6,3%

5.4. Терени за паркиране 0,00 0,0% 0,38 0,2%

6. Терени на друга техническа инфраструктура, в т.ч. за: 0,00 0,0% 0,61 0,3%

6.1. водоснабдяването 0,00 0,0% 0,03 0,0%

6.2. канализацията 0,00 0,0% 0,04 0,0%

6.3. енергоснабдяването 0,00 0,0% 0,54 0,3%

7. Терени на зелената система, в т.ч. за: 0,00 0,0% 15,69 7,6%

7.1. озеленени площи за широко обществено ползване 0,00 0,0% 15,69 7,6%

8. Терени за специални нужди 0,28 0,1% 0,00 0,0%

9. Земеделски територии, в т.ч. за: 8,95 4,3% 0,00 0,0%

9.1. Обработваеми земи - ниви 4,68 2,3% 0,00 0,0%

9.2. Обработваеми земи - трайни насаждения 0,09 0,0% 0,00 0,0%

9.3. Небработваеми земи 1,36 0,7% 0,00 0,0%

9.4. Пасища и поляни 0,82 0,4% 0,00 0,0%

9.5. Други 2,00 1,0% 0,00 0,0%

10. Горски територии 21,72 10,5% 0,00 0,0%

ОБЩО: 205,97 100,0% 205,97 100,0%

Елементи на територията

Съществуващо 

положение

Предвиждане по 

устройствения план

площ 

(ха)

% от обща 

площ

площ 

(ха)

% от обща 

площ
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Видът ползване на проектната територия, както по ОУП на община Варна, така и в 
настоящия ПУП – ПРЗ, е предимно за обитаване. Различните устройствени зони 
предполагат и различна интензивност на ползването. Прогнозно се приема, че в 
устройствена зона Жм и Смф2 биха обитавали 3-ма души на всеки 200м2 РЗП, а в зона 
Жм2 – 2-ма души на 200м2. В следствие от това и предвид площта на проектната 
територия в С.О. Боровец-Север биха живели 12 700 души.  
 

Таблица 4: необходими площи за детски градини и училища спрямо пргнозно население 
 

1. Брой жители  12 700 

2. Брой деца на възраст от 0 до 14 години вкл.– 10% 1 270деца 

3. Брой деца на възраст 1 и 2г. За детска ясла 169 деца 

4. Брой деца на възраст 3,4, 5 и 6 години за детска 

градина 

340 деца 

5. Брой деца на възраст 7,8,9,10,11,12и13 г за основно 

училище 

595 деца 

6.  Необходима мин. площ за ОДЗ  

 

17815м2 площ на УПИ 

35м2 на дете 

7. Необходима мин. площ за 595 деца – едно 7 комплектно 

училище 

14 875м2   

25м2 на ученик 

 
Предвидените УПИ за детски градини са с обща площ 17 620м2 и осигуряват нужната 

площ за деца при прогнозния брой жители. Предиденият УПИ за училище е с площ 18 
520 м2 и осигурява необходимата площ за обучението на 740 ученици, при прогнозен 
брой от 595.  
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План за регулация 
 
Планът за регулация и застрояване на С.О. „Боровец-север“, гр. Варна обхваща 

територия с площ 178 ха, с граници следните поземлени имоти (ПИ) по КККР на 
район „Аспарухово“: 

 юг –ПИ 10135.5401.5, 
 запад –ПИ 10135.5103.91, 10135.5203.4, 10135.5203.6, 
 север–ПИ 10135.5203.23, 10135.5203.27, 10135.5203.24, 10135.5201.22, 

10135.5201.19, 10135.5201.20, 10135.5201.21, 10135.5201.16, 10135.5075.7, 
 изток–ПИ 10135.5075.28, 10135.5075.29, 10135.5075.49, 10135.5075.9, 

10135.5075.10, 10135.5075.11, 10135.5075.34, 10135.5075.30, 10135.5075.31, 
10135.5075.36, 10135.5075.13 и 10135.5061.31 
 

Изработен е окончателен проект за Подробен устройствен план – План за 
регулация, който е в съответствие с изискванията на чл.110, ал.1, т.1 и чл.112 от ЗУТ, 
и Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените планове, в пълно 
съответствие с действащия ОУП на община Варна и гр. Варна, Правилата и 
нормативите за прилагане на ОУП и Специфични правила и нормативи към ОУП. 
Планът за регулация е съобразен с влезлите в сила или одобрените подробни 
устройствени планове за района. 

На територията на С.О. „Боровец-север“, съгласно предвижданията на ОУП на 
община Варна, са разположени следните устройствени зони: 
• Жм – жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване; 
• Жм2 - жилищна устройствена зона с ниско застрояване с допълнителни 
специфични изисквания; 
• Смф2 - Смесена многофункционална устройствена зона предимно за 
новоурбанизираните територии”; 
• Зп - устройствена зона на градски паркове и градини за широко обществено 
ползване. 
 

В устройствена зона „Жм“ попадат следните квартали – кв. 10; кв. 12; кв. 13; кв. 
14; кв. 15; кв. 16; кв. 17; кв. 18; кв. 19; кв. 20; кв. 21; кв. 22; кв. 23; кв. 24; кв. 25; кв. 
26; кв. 27; кв. 28; кв. 29; кв. 30. 

В устройствена зона „Жм2“ попадат следните квартали – от кв.1 до кв. 9; кв. 31; 
кв.32; кв. 33; кв.34; ; кв. 38, част от кв. 39, 40 и 41; от кв. 42 до 55; от кв. 59 до 64; от 
кв. 66 до кв. 104. 

В устройствена зона „Смф“ попадат следните квартали – кв.35; кв.36; кв.37; 
кв.56; кв.57; кв.58; кв.65, част от кв.66; част от кв.80, част от кв.83 и кв.101. 

В устройствена зона „Зп“ попадат следните квартали – част от кв. 6; част от кв.9; 
част от кв. 11; част от кв. 16; част от кв. 39; част от кв. 40; част от кв. 41; част от кв. 
64; част от кв. 77; част от кв. 78. 

В 104 квартала са отредени общо 1795 парцела, от които 1 парцел – „за 
училище“; 
2 парцела – „за детска градина“; 7 парцела „за озеленяване“; 19 парцела „за ТП“, 4 
парцела „за КПС“; 1 парцел „за водоем“ и 1 парцел „за подстанция“. 

Проектирани са улици с габарит 14м, 11м и 8,5м, по оста им са създадени 692 
броя осови точки. Включването към главен път, разделящ „Боровец север“ от 
„Боровец юг“ е посредством прекъсване на регулационната линия по план за улична 
регулация на с.о. Боровец юг. На пресечните точки на осовите линии по двата плана 
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са създадени 16 броя осови точки – от о.т.1493 до о.т.1508 (номерацията е съобразена 
с ПУП-ПУР с.о.Боровец юг). 
 
Приложение №1 - списък на урегулирани поземлени имоти; 
Приложение №2 – таблица по чл. 16 от ЗУТ; 
Приложение №3 – координатен регистър на осови точки. 
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Транспортно комуникационен план 

Уличната мрежа е проектирана съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. 

„За планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на 

урбанизираните територии”, като са взети в предвид всички съществуващи транспортни 

комуникации. Зоната, предмет на настоящата разработка, тангира от юг улица от 

Първостепенната улична мрежа на града, класифицирана съгласно ОУП на гр. Варна 

като Районна артерия ІІІ клас. През територията на СО „Боровец – Север” преминава 

Главна улица ІV клас, водеща към Курортен комплекс Албена. Останалите улици, от 

Второстепената улична мрежа, са Събирателни улици V клас и Обслужващи улици VІ 

клас. Осигурен е достъп до  всички прилежащи парцели. 

Съгласно действащия регулационен план  на СО „Боровец – Юг”, Районната артерия 

навлиза с габарита си недопустимо дълбоко в имотите от северната страна. Съвместно с 

Възложителя, Община Варна, беше определен нов габарит на улицата   включващ:  

- Пътно платно 13.00 м /четири пътни ленти по 3.25 м/;  

- Северен тротоар 3.00 м. Този размер ще даде възможност за реализиране на 

улично озеленяване и улично осветление; 

- Южен тротоар с размер вариращ от 5.25 м до 5.50 м, на който ще се реализира 

двупосочна велосипедна алея с размер 2.50 м. 

В един кратък стеснен участък се допуска намаляване размера на тротоарите съответно 

до 2.0 м за северния и до 4.50 м за южния. 

По проектния  участък от улицата, с дължина около три километра, са предвидени шест 

броя автобусни спирки (по 2 във всяка посока),  разположени на платното за движение. 

Предвидени са седем броя светофарни уредби, за подобряване безопасността на 

движение по улицата, която е основна транспортна връзка на СО „Боровец – Север” и 

СО „Боровец – Юг” с гр. Варна. 

Главната улица, пресичаща проектната територия в посока  север – юг, е с габарит на 

пътното платно 7.00 м / две пътни ленти по 3.50 м / и два тротоара по 3.50 м. По нея са 

предвидени автобусни спирки в джоб за съчленен автобус.  

Събарателните улици са с габарит на пътното платно 7.00 м / две пътни ленти по 3.50 м / 

и два тротоара по 2.00 м. Обслужващите улици са с габарит на пътното платно 5.50 м / 

две пътни ленти по 2.75 м / и два тротоара по 1.50 м. Тупиците са предвидени с ширина 

5м. – пътно платно 4м и тротоар 1м, с цел да се осигури достъп на пожарни коли и 

строителна техника, както и място за подземна инфраструктура, която се разполага в 

тротоарните площи. По улиците са предвидени джобове за контейнери за 

сметосъбиране с размери 3.0 м / 1.20 м. При училището, детските градини и по – 

големите парцели за озеленяване са предвидени паркинги с общ капацитет 207 

паркоместа. Изготвени са надлъжни профили на всички улици от Първостепенната 

улична мрежа и на Събирателните улици.  
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В проекта е представена организация на движението за всички улици от 

Първостепенната улична мрежа и Събирателните улици. Регулирането на движението в 

кръстовища мeжду Обслужващи улици следва да се осъществява на принципа на 

дясностоящия. 

Планът за организация на движението е изготвен съгласно Наредба №2 за сигнализация 

на пътищата с пътна маркировка от 17.01.2001 година и Наредба №18 / 23.07.2001 

година за сигнализация на пътищата с пътни знаци. 

 

Транспортна схема 

Територията, предмет на настоящата разработка, се тангира в южна посока от  улица от 

Първостепенната улична мрежа на града, класифицирана съгласно ОУП на гр. Варна 

като Районна артерия ІІІ клас. През територията на СО „Боровец – Север” преминава 

Главна улица ІV клас, водеща към Курортен комплекс Албена, която пресича проектната 

територия в посока север – юг. Широчината и е 14.00 м - пътното платно 7.00 м / две 

пътни ленти по 3.50 м / и два тротоара по 3.50 м.  Останалите улици, от Второстепената 

улична мрежа, са Събирателни улици V клас и Обслужващи улици VІ клас. 

Събарателните улици са с габарит на пътното платно 7.00 м / две пътни ленти по 3.50 м / 

и два тротоара по 2.00 м. Обслужващите улици са с габарит на пътното платно 5.50 м / 

две пътни ленти по 2.75 м / и два тротоара по 1.50 м. Тупиците са предвидени с ширина 

5м. – пътно платно 4м и тротоар 1м, с цел да се осигури достъп на пожарни коли и 

строителна техника, както и място за подземна инфраструктура, която се разполага в 

тротоарните площи. Чрез проектната улична мрежа е осигурен транспортен достъп до  

всички новообразувани парцели. Уличната мрежа е проектирана съгласно Наредба № 

РД-02-20-2 от 20 декември 2017г. „За планиране и проектиране на комуникационно-

транспортните системи на урбанизираните територии”, като са взети в предвид всички 

съществуващи транспортни комуникации. В обхвата на Районната артерия, предмет на 

проекта, са предвидени седем броя светлинно регулирани кръстовища.  Показани са 

местата на автобусните спирки по улиците от Първостепенната улична мрежа. Изготвен 

е пет минутен изохрон за достъпност до спирките, който показва че по – голямата част 

от територията на СО Боровец – Север е обслужена с МОПТ. В Транспортната схема са 

отбелязани местата на контейнерите за сметосъбиране. 
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Озеленяване – Зелена система 

Географското местоположение и природен ландшафт на СО „Боровец-север“ отрежда 

на зоната високи екологични и рекреационни качества.  

От север-северозапад територията е заобиколена от смесена широколистна гора, която 

на места  навлиза в имотите. По-мащабни зелени ядра с иглолистни борови насаждения 

и смесени, преобладаващо акация обогатяват територията, а вегетативните площи на  

дворните градини  с овощни култури и лозя, допълват мощността на зелената система.  

 

  ПУП–ПРЗ на СО „Боровец-север“, обособява следните имоти за озеленяване:  

УПИ V,кв.77,   УПИ VII,кв.78,   УПИ III,кв.6‚   УПИ I,кв.7,  УПИ VI,кв.9,   УПИ I,кв.11,  

УПИ XVI,кв.13,   УПИ III,кв.16,   УПИ VI, кв.64,   УПИ IX, кв.64,   УПИ III, кв.41,   УПИ III, кв.40,   

УПИ V, кв.40,    УПИ I, кв.40,    УПИ III, кв.39,       възлизащи на обща площ -15,69xa.  

За УПИ III, кв.39, представляващ дървопроизводителни горски площи  е необходимо 

прекатегоризиране на гората в рекреационна, за да се ползва за нуждите на отдиха, 

като зелена зона в населеното място.   

Устройствената зона  на площите за озеленяване е ЗП  -  за градски паркове и градини за 

широко общестевно ползване, при показатели  85% зелени площи, /вкл. декоративни 

водни площи/ като  2/3 от тях са заети с дървесна растителност. 

Устройването е за паркове за ежедневен отдих. В парковете с площ над 5 ха се допуска 

застрояване със сгради и съоръжения за дейности, свързани с отдиха. Имотите за 

озеленяване се устройват съгл. Подробни устройствени планове за паркове и градини, 

след подробно заснемане на съществуващата едроразмерна дървесна растителност, 

при спазване правилата и нормативите в наредбата по чл. 13, ал. 1 от ЗУТ. 

Прогнозните вегетативни площи са 13.33 xa, от които 8.8 xa заети с дървесна 

растителност.   

 

 

Озеленяване в зони за застрояване: 

• ЖМ2 -Жилищна устройствена зона с малкоетажно застрояване, с допълнителни 

специфични изисквания, разположена в територии със сложни теренни форми и с 

високи природни качества (Жм2) – 117.38 xa. 

      Мин. озеленени площи 70%, 1/3 от които с дървесна растителност. 

  С оглед превенция на свръхзастрояване, осигуряване на високо качество на средата за 

обитаване и свободни пространства, запазване на съществуващото озеленяване и 

високите ланшафтни характеристики на терените и във връзка с Решение 4746-8 по 

Протокол № 51/21.02.2007г на Общинския съвет на община Варна, показателите за 
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плътност и интензивност на застрояването в поземлените имоти разположени в тези 

устройствени зони се определят равни и по-ниски от минимално допустимите по 

действащата нормативна уредба.  

Прогнозни вегетативни площи за зоната -82.16 xa, от които 27.38xa  заети с дървесна 

растителност. 

 

• ЖМ – Жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване – 10.97 

ха,   с мин. 40% озеленени площи, 1/3 от които дървесна растителност, или  прогнозни 

вегетативни площи 4.38ха, от които 1.46ха дървесна растителност.  

Имотите в устройствена зона ЖМ, попадащи в обхвата на Зона Б от ЗУЧК, с обща площ 

3.94ха, са с мин. 50% озеленени площи, 1/2 от които дървесна растителност.  Или 

прогнозни 1.95ха зелени площи, от които 0.97 ха с дървесна растителност 

    

• СМФ2    - Смесена многофункционална зона, предимно за новоорбанизирани 

територи -22.07ха, с мин. 40% озелениени площи, 1/3 от които с дървесна растителност.   

Прогнозни вегетативни площи 8.83ха, от които 2.64ха заети с дървесна растителност. 

 

Инвестиционното проектиране и строителството в  имотите да се съобразява със 

съществуващата ценна дървесна растителност. Не се допуска изсичането й, освен в 

предвидените в действащата нормативна уредба случаи и след изпълнение на 

задължителни компенсационни дейности, предписани от компетентните органи. 

Общо за цялата територия на разработка  прогнозните вегетативни площи са 110.65 ха, 

от които 41.25 ха заети с дървесна растителност. 

  По уличната мрежа, с ширина на тротоари над 3м се предвижда озеленяване с 

дървесна растителност, при засаждане, осигуряващо видимост на кръстовищата, т.е. 

мин. 5 м. от началото на кривата, както и осигурен достъп до имотите. 
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Електроснабдяване 

I. Увод 

Проекта за ПУП-ПУР на улици и поземлени имоти на територията на СО „Боровец – 

Север“, гр. Варна е изработен на база на възлагане и сключено рамково споразумение 

№РД16021207ВН/30.09.2016г. с предмет: „Инвестиционно и устройствено проектиране 

за нуждите на Община Варна по обособени позиции“ по Обособена позиция №3 

„Устройствено проектиране за нуждите на Община Варна“, 

между Община Варна и „АГОРА 66“ ООД. 

Предметът на ПУР е изработване на план за улична регулация на улици и поземлени 

имоти за обекти публична и частна собственост с обхват и граници, показани в 

графичната част, граничещи с „Боровец – Юг“, земеделски земи, горски фонд и път 

Галата – АМ Черно Море. 

Проекта е изготвен съгласно предоставено от Възложителя техническо задание в обем и 

съдържание съгласно Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически 

проводи и съоръжения в населени места и  Закон за устройство на територията. 

Разработката обхваща определени райони на трансформаторните постове за 

електроснабдяване на СО „Боровец – Север“, гр. Варна, начина им на захранване и 

връзката с подстанция на територията на разработката. Има направена разработка на 

трасе на захранване на ниско напрежение, като разпределителните елементи ще се 

представят и проектират от електроразпределителното предприятие. 

II. Градоустройствени показатели 

СО „Боровец – Север“ е разположен на площ от 178 хектара. По данни на водещия 

проектант на територията, след направените анализи на съществуващите ел. 

съоръжения и мрежи, брой поземлени имоти на база на градоустройствени показатели 

за плътност и кинт за устройствената зона е направен разчет за брой население 

приблизително около 5250 души или 1750 домакинства.  

Този показател е приет за оптимален независимо от по-големите възможности на 

територията и тенденцията за застрояване и изместването на градската строителна 

територия в посока на „Боровец-север“. 

На територията на „Боровец Север“ се намират две военни поделения. Те не се 

разглеждат в настоящата разработка, тъй като имат изградено електрозахранване. 

III. Eлектроенергийни проучвания 

1. Съществуващо положение 

На територията на СО „Боровец – Север“ има изградени трансформаторни постове, 

които служат за захранване на съществуващи обекти (жилищни и вилни сгради). 

Захранването им е смесено-въздушно и кабелно, изградени са часни мрежи които на 

места преминават през парцелите и нарушават законовите нормативи за прокарване на 

захранване до краен потребител. Местоположението на съществуващите електрически 
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мрежи е било съобразено с действащия кадастрален план към момента на 

изграждането им. 

През района преминава електропровод 110 KV, собственост на „ ЕСО “ ЕАД;  20 KV и 0.4 

kV, собственост на „ЕРП Север“ АД. На места има изградени кабелни и въздушни линии, 

собственост на кооперации, което затруднява захранване на нови потребители поради 

липса на законност на тези мрежи. 

При изготвяне на застроителния план следва да бъдат отразени изискванията на 

Наредба №3/2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните 

линии (НУЕУЕЛ) за най-малко допустимо хоризонтално разстояние от крайните 

проводници до сгради и съоръжения и Наредба 16 за сервитути на енергийни 

съоръжения, а именно: 

- при преминаване на въздушна линия през населени места от крайните 

проводници при неотклонено положение за електропровод 110 KV – 15 м., (чл.621 от 

НУЕУЕЛ). 

- при преминаване н въздушна линия през населени места от крайните 

проводници при най-голямото им отклонение за електропровод 110 KV – 4 м., а за 

електропровод 20 KV  - 2 м. (чл.637 от НУЕУЕЛ). 

2. Прогнозни характеристики за електропотреблението 

       - Категория на потребителите 

Основната част от потребителите ще са от втора и трета категория на 

електрозахранване. 

 

 

- Мощност 

Вероятните мощности се определят по статистически данни за този тип застрояване 

· При изчисления на база относителните повърхности, плътност на електрическия товар: 

 

Приети са следните изчислени товари: максимална – 20 W/m2;  

                                                                          минимална – 2  W/m2; 

                                                                          средна - 10 W/m2; 

При тази предпоставка очакваните диапазони на изменение на максималните 

мощности е: 

                                                                          максимална – 15 kW;  

                                                                          минимална – 6 kW; 

                                                                          средна – 10 kW; 
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· При диференциран метод на прогнозирането на върхово товари 

Прогнозирането на върховите товари за битови нужди се извършва на база 10 KW 

индивидуален върхов товар на домакинство, като се отчита коефициент на 

едновременност (НУЕУЕЛ-чл.243 и чл.244.) 

На тази база при оразмерителен брой домакинства 1750 и със среден сумарен 

коефицент се получава очакваната върхова мощност от битови товари 17 500 KW. 

Оразмерителните максимални мощности за комуналните обекти са: 

- Търговски обекти, стопански обекти, водоснабдяване и канализация, улично 

осветление, като общата мощността е 1590 KW. 

Очакваните върхови мощности от комунално-битови товари е над 25 000 KW. 

IV. Прогнозни характеристики на мрежа средно напрeжение 

- Захранващо напрежение на страна 110/20 KV. 

- Изграждане на подстанция със закрита разпределителна уредба н територията 

на СО „Боровец-Север“ (за която има отредена територия). С оглед възможността за 

захранването й е удачно мястото й да е в централната част на територията. От гледна 

точка на задоволяване на потребностите и на съседните територии с изграждане на 

новата подстанция 110/20 KV. Техническите й параметри ще се определят на база данни 

от Общия устройствен план за района. 

- Трансформаторни постове 20/0,4 KV съобразно необходимата мощност на 

територията и начина на застрояване, и в съответствие с категорията на 

електропотребителите.  

- Кабелни мрежи – чрез нови кабелни линии 20 KV, реализиращи захранване в 

пръстен на мрежата. 

- Захранване – от нова подстанция 110/20 KV. 

При определяне на местата на трансформаторните постове е необходимо да се 

съблюдава максималната дължина на изводите от съответния трафопост. Да бъде 

такава, че кабелите да могат да пренасят максималния за тях товар, без загубите на 

напрежение да надвишават допустимите стойности. При настоящата ситуация като се 

отчита разположението на парцелите и реалната конфигурация на уличната мрежа, 

необходимия брой трансформаторни постове възлиза на 26 броя от които 11 нови 

трафопоста и една п/ст.  

На приложената ситуация със схема за електроснабдяване е показан вариант за 

местоположението на трансформаторните постове и трасетата на кабелните линии 20 

KV, при което са запазени съществуващите. 

На чертежа са представени и ориентировъчните площи, които могат да захранят от 

съответния трафопост. При определянето на местата на трансформаторните постове са 

търсени варианти при които граничните парцели да могат да се захранят от повече от 

едно място. 
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V. Мрежа ниско напрежение 

Мрежата ниско напрежение ще се изпълнява кабелно по схеми в съответствие с 

конкретната категория и мощност на електропотребителите. предвиденото 

местоположението на кабелната мрежа ниско напрежение, за бъдещи захранвания на 

крайни потребители е за осигуряване на инфраструктурната мрежа е ситуирана по 

новообразуваните тротоари. 

VI. Реконструкция на съществуващи съоръжения 

Препоръчително е кабелиране на съществуващите и преминаващи през територията 

въздушни електропроводи 110 KV и 20 KV с цел освобождаване на имотите от въздушни 

трасета и намаляване на сервитутите към същите. 

VII. Заключение 

При реализация на настоящия ПУП-ПРЗ, част от  мрежите ще попаднат в бъдещи улични 

платна поради което е необходимо при провеждане на уличната регулация, 

електропреносното дружество да измести за своя сметка трасетата съгласно чл.73, ал.1/ 

ЗУТ (Когато във връзка със строителството е необходимо да се измени положението или 

устройството на изградени улични подземни и надземни мрежи и съоръжения, 

съответните работи се извършват от възложителя на новото строителство за негова 

сметка след одобряване на необходимите проекти, съгласувани с експлоатационните 

дружества, чиито мрежи и съоръжения са засегнати, и след издаване на разрешение за 

строеж. В случаите на предвидени за изместване в подробните устройствени планове и 

специализираните схеми към тях проводи и съоръжения средствата за новото 

строителство са за сметка на възложителя). 

Без да се нарушават установените норми и се спазва установения ред,уредени в чл.22, 

ал.2 и чл.28, ал5 от Нардба 6/ 2014 г. за присъединяване към разпределителната мрежа, 

съгласно които разпоредби съоръженията се поставят до границата на собственост и 

таблата се монтират  до или на граница на собственост, на място определено от 

електроразпределителното дружество. 

Предвидените прогнозно характеристики на електропотреблението и параметрите на 

електроснабдяването са базова основа, която ще се конкретизира в следващите фази на 

проекта. 
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Водоснабдяване и канализация 

        Проекта  е част към ПУП-ПРЗ и е съобразен с общите решения на района.Настоящия 

ПУП е разработен  за СО „Боровец-север“, Район „Аспарухово“, общ. Варна“ . 

Съгласно отреждането в  парцелите се предвижда  предимно жилищно сроителство с 

параметри на застр. 20%,кинт 0.6,озеленяване 70% и кота корниз 7м. 

    Целта е да се  представи решение за водоснабдяването на територията и отвеждането 

на отпадните и дъждовни води от нея. 

    Разработката дава принципно решение на инфриструктурата без подробности 

съобразно с настоящата фаза на проектиране 

    Съществуващите данни за В и К проводите са нанесени схематично .В ройона има 

изградени законни магистрални водопроводи ,а канализация нама . 

     Новите  водопроводи и канализации в следващите етапи от проектирането ще се се 

предвидят от съвременни материали като се гарантират надежност на мрежите. 

    Обхватът на настоящия проект дава решения за водоснабдяването за питейно-битови 

и пожарни нужди,отвеждане на битовите и дъждовните води от територията. 

   Терена е с голям наклон,много насечен  и това налага изграждане на  надеждни нови 

проводи които гаратнират безпроблемно отвеждане на битовите и дъждовни води. 

 

                                                   В О Д О С Н Б Д Я В А Н Е 

Съгласно изходните данни за района има изградени 2 бр. Водоеми с V =500м3 за 

Боровец север и Боровец юг, захранвани от тласкател ПЕВП ф355м.Съществуващите 

хранителни  водопровод са 2 хф200 ПЕВП не могат да осигурят нормален  напор за 

парцелите разположени на високи коти в района..Поради това е необходимо да  се 

предвиди съоражения за повишаване на налягането. 

За съоражението е предвиден парцел /за водоем/.Захранването му ще стане от 

тласкателя ф355 с отклонение ф160 ПЕВП.  В новото УПИ се предвижда водоем със 

система от помпи за поддържане на необходимия напор. Водоема е разположен  в 

близост до съществуващите.Той ще акумулира вода за битови и неприкисновен запас от 

вода за противопожапни нужди.Помпената уредба ще осигури налягане покриващо 

нуждите на консуматорите и пожарните хидранти от 3 до 5 атм.посредством помпи 

съответно за битови нужди и помпена система за пожар която ще се включва при 

отваряне на ПХ.След съоражението с ПХУ  се предвижда улична мрежа ПЕВП ф110/PN 

10 която е решена като сключена.Водопровода ще премине по новите улици на 1.50 от 

оста.По трасето се предвиждат пожарни хидранти 70/80 надземни разположени по 

тротоарите през 100м.За преминаващите през парцели съществуващи проводи е 

предвидено съответното сервитутно отстояние по Наредба №8/1999г.В останалата чест 

от територията водопроводната мрежа се захранва от съществуващите водопроводи 

след двата водоема.Водопроводната мрежа е решена сключена с нормативен 

минимален диаметър ПЕВП ф110. 
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        Оразмеряването на мрежите и новия водоем е направено на база бъдещото 

разширение на територията и отреждане на парцелите за очаквано население около 

1650 души. Основния разход на вода е за питейно -битови нужди на жилищни 

обекти.Изграждането ще стане етапно в зависимост от последователността на 

инвестиционните намерения  като подробна разработка ще бъде направена в 

следващите фази на проектиране. 

   Предвидените  водни количества  за пожарно водоснабдяване са съобразно 

изискванията на Наредба №Iз-1971/2009г е.Противопожарните количества ще се 

осигурят от питейно –битовата мрежа след резервоара и ПХУ. 

    За определяне на битовите водните количества са използувани водоснабдителните 

норми съгласно Наредба №2/22.03.2005г и Наредба №4//17.06.2005г.  

Общия очакван брой е 1650души. 

При тези параметри е приета водоснабдителна норма 150л/ден и Кнер=1,7: 

Qмакс.ден. = 1650 х0,150лх1,5=371.25м3/ден=15,46м3/ч 

Отчитайки 20% загуби Qмакс. д=18,55м3/ч =445м3/д, 

Qпож.=5л/с=18м3/ч при гасене в продължение на 3 часа Неприкосновенния обем вода 

е 54м3 

Оразмерителния часов разход за мрежата  за жилищни сгради съгласно нормите е  

Qмакс.ч=1650д х20,0л/ч=30000л/ч.=30м3/ч  

Съгл. чл.17,ал.6 Qор.=2 х Qмакс.ч. 

Прието Qор.=2х30м3/ч=60м3/ч 

Пожарно водно количество съгласно Наредба №Iз-1971/2009г е 

Qпож.=5 л/с=18м3/ч 

 Захранващия водопровод от резервоара до потребителите трябва да осигурява 

Q=60м3/ч което количество ще се проведе от водопровод ф110 при V=1.7м/с. 

При пожар  и Q=78м3/ч  ПЕ  ф110 ще осигури вода при V=2.7м/с 

    Обема на резервоара е приет 30% от Qмакс. ден.с отчетените загуби необхидимия 

обем за битови нужди е 134м3,неприкосновения запас за пожарни нужди е 54м3. 

 Общия обем ще около 190м3 като точния обем о ще стане в другите фази на 

проектиране. 

      Необходимия сервитут на резервоара с ПХУ е 15м. от външните им размери. 

 Определяне на битовите водните количества в парцелите по Наредба №4//17.06.2005г. 

Захранаването на предвидените парцели ще стане директно от уличния водопровод ПЕ 

ф110 след редзервоара и ПХУ. 
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   За парцелите се предвиждат водопроводни отклонение от ПЕтръби, които ще се 

прецизират в следващите фази на проектиране.Меренето на водата ще става във 

водомерни шахати. Водомерните  шахти се разполагат до 2м от уличната регулационна 

линия. 

                                              К А Н А Л И З А Ц И Я 

      Канализацията в района е решена разделна .В момента няма изградена 

канализация.Приемник на отпадните води е улична битова канализация по одобрен 

ПУП за Боровец юг от  тръби ф315мм.Тъй като терена е насечен с различни наклони в 

във всички посоки за част от територията се предвиждат 4 бр. канализационни попмени 

станции/КПС/ с отредени парцели за тях и от там чрез тласкатели ще се отвеждат към 

гравитачната канализация.За най ниските точки парцелите ще се отводнят с 

индивидуални помпени станции и система от  тласкатели.В останалата част битовите 

отпадни води ще се отвеждат към канализация ф315 по одобрен ПУП за Боровец юг. 

Предвидената уличната канализация е от тръби ф315-минимален уличен диаметър. 

БИТОВИ ВОДИ 

   За отвеждането на  битовите води от ПЕтръби DN315мм. 

Канализацията преминава по оста на улиците . 

Оразмеряването на канализацията е предвидено също за разглежданите територии 

които са предмет на настоящия проект. 

Оразмеряване е предвидено съгласно Норми за проектиране на канализационни 

системи1989г. 

Очаквано битово водно количество към КПС-та 

Общия очакван брой е 2600души. 

Qср.ден. =2600 х0,150лх1,5=390м3/ден=16,25м3/ч 

Qср.д.= 390м3/д х0,9=324м3/ден.=3,75л/с 

К нер=2,6 

Qор.=2хQср.д х2,6=9,75л/с 

Очаквано битово водно количество към колектор по ПУП 

Общия очакван брой е 2900души. 

Qср.ден. =2900 х0,150лх1,5=391.5м3/ден=16,25м3/ч 

Qср.д.= 391.5м3/д х0,9=352.35м3/ден.=4,07л/с 

К нер=2,6 

Qор.=2хQср.д х2,6=10,60л/с 

Оразмерителното водно количество  ще се проведе от предвидената DN315мм.която 

при минимален наклон 0,005 наклон и напълване 50% провежда 39л/с и е достатъчна за 
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новите нужди.За новопроектираните участъци е спазено условието за минимален 

диаметър ф300 за улични мрежи. 

 Отклоненията към парцелите ще се предвидят с ПЕ DN 160 но ще се прецизира при по 

подробните разработки за всеки парцел. 

ДЪЖДОВНА 

     Отвеждането на дъждовните води ще става разделно от битовата канализация.То ще 

се реши с повърхностно отвеждане . 

    Съществуващата денивелация и насеченост на терена позволява повърхностно 

оттичане. 
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Газоснабдяване 

Съществуващо положение. 

Към момента няма изградени газопроводи в разглежданата териториална единица. 

 

Прогноза. 

Възможностите за газификация на района са две – едната е през Аспарухово и Галата, а 

другата е от газопровода, свързващ газовото находище Галата с газопреносната мрежа. 

И двете възможности са свързани с големи инвестиции, а втората и със договаряне 

между собственика на газопровода и газоразпределителното дружество. 

В разработката е предвидено газоразпределителната мрежа да бъде изградена от 

подземни полиетиленови газопроводи висока плътност. Газопроводите са разположени 

в сервитута на уличната мрежа и ще са с работно налягане 0,4МРа. 

Сервитутът на газопроводите в урбанизираната територия са ивици с широчина по 0,4м 

от двете страни на тръбата.  

 

Газификацията ще се осъществи по плановете на Примагаз АД, което има лицензия за 

разпределение на природен газ за територията. 
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Телекомуникации 

1. Съществуващо положение 

На територията на на СО „Боровец-север“, Район „Аспарухово“, общ. Варна изградени 

законни електронни съобщителни мрежи имат "Българска Телекомуникационна 

Компания" ЕАД (БТК), "М САТ Кейбъл" ЕАД и "Ломат" ООД (Аспарухово Нет).  

Действащите мрежи осигуряват частично покритие на района и са концентрирани 

основно по главната улица разделяща СО "Боровец-север" и СО "Боровец-юг". 

Местоположението на съществуващите телекомуникационни мрежи е било съобразено 

с действащия кадастрален план към момента на изграждането им. При реализацията на 

настоящия ПУП-ПРЗ част от тези мрежи ще попаднат в бъдещите улични платна, поради 

което е необходимо при провеждане на уличната регулация да се изготвят технически 

(работни) проекти за  тяхното изместване. 

 

2. Проектно решение 

Към подробния устройствен план - план за регулация и застрояване на "Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на СО „Боровец-север“, Район 

„Аспарухово“, общ. Варна е предвидено местоположението на нова подземна 

физическа инфраструктура - тръбна мрежа, за бъдещо изграждане на електронна 

съобщителна мрежа, за осигуряване на широколентова далекосъобщителна 

инфраструктура. 

С план-схемата към подробния устройствен план, се определят разположението на 

мрежата и съоръженията с цел използването им в зависимост от дейностите 

предвидени във всяка обособена зона. 

Електронните съобщения трябва да отговарят на динамиката на развитие на града и да 

се изграждат съвместно с инженерната инфраструктура при полагане на отделните 

подземни улични мрежи и съоръжения, координирано с надземното улично 

строителство. Съблюдавайки чл.70 и чл.71 от ЗУТ, координираното полагане и 

изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения запазва целостта на 

положените настилки, запазва целостта на мрежите, предотвратява аварии 

предизвикани от изкопни работи.  

В предложената план-схема са определени трасетата на новата подземна физическа 

инфраструктура - тръбна мрежа. От тази мрежа могат да бъдат  изградени сградни 

отклонения до имотите. 

Съгласно Наредба № 6 от 13 юни 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на 

операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните 

съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, за подземни кабелни електронни 

съобщителни мрежи, сервитутната ивица се определя по оста на трасето с широчина 

хоризонталното разстояние между крайните защитни тръби плюс 1m, по 0,5m от двете 

страни. 
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 Предложената схема осигурява равнопоставени условия за развитие на мрежите на 

предприятията предоставящи електронни съобщения на територията на гр.Варна.  

Във връзка с чл. 33, ал.1 от Закона за електронните съобщения, Комисията за 

регулиране на съобщенията, създава и поддържа публични регистри на предприятията: 

1. уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни 

съобщения; 

2. които имат разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс; 

3. определени за предприятия със значително въздействие върху съответен пазар. 

С навременното информиране на предприятията за електронни съобщения на 

територията на гр.Варна, същите следва да изготвят проекти и да изпълнят условията на 

чл. 93, ал.1 от ЗУТ, а именно: 

„в урегулирани територии подземните електронни съобщителни мрежи и съоръжения 

се изграждат и полагат едновременно с другите мрежи и съоръжения (водопроводи, 

канализации, електрически, топлоснабдителни, газоснабдителни мрежи и други), преди 

полагането на бордюри, тротоари и улични настилки.” 

Проектите трябва да отговарят на НАРЕДБА № 35 от 30.11.2012 г. за правилата и 

нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни 

електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура. 
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Геология 

Настоящото инженерно-геоложкa записка е изготвена въз основа на изискванията на чл. 

103, ал. 6 от ЗУТ за изработването на ПУП-ПРЗ. 

За съставянето му са използвани инженерно геоложко обследване на място и архивни 

материали от Геофонда на ТПО „Варна”, „ГЕОКОРЕКТ 2004” ЕООД, КИМ – ГЕОЛОГИЯ” 

ООД и др. 

*Терените на СО „Боровец – север” са разположени върху   южния ръб на Варненската 

депресия, което определя и геолого - литоложкия им строеж. 

*Морфоложки терените са заравнени или с малки денивелации. Изключение правят 

някои имоти граничещи с овражни дерета на север. 

*В района няма водни площи и протичащи реки, а деретата са сухи. 

*В геоложкия строеж на терена вземат участие комплекс от основни седименти, 

припокрити от различни по мощност кватернерни отложения и съвременни 

образувания. 

Комплексът от основни седименти е представен от неогенски отложения. 

 Същите са представени от седиментите на т.н. „Галатска свита” – пясъци, дребно до 

среднозърнести, неравномерно сбити с пачки от неравномерно здрави пясъчници. 

Изчислителното натоварване на комплекса от основни отложения Rо = 0,25 – 0,30 – 0,35 

МРа. 

Комплексът от кватернерни седименти е представен от глини, бежови до жълти, 

песъчливи, на места до тънкослоисти и глинести пясъци, жълтобежови. 

Най-често кватернерните седименти се явяват изветрителната зона на залягащите в 

дълбочина основни седименти. 

Изчислителното натоварване на комплекса от кватернерни отложения Rо = 0,20 – 0,22 – 

0,25 МРа. 

Съвременните образувания са представен най-често от опочвени глини и пясъци със 

съдържание на органични вещества и се явяват като повърхностна покривка на 

описаните по-горе литоложки разновидности. 

*По време на инженерно-геоложкия оглед –  м.  април 2019 г - по терена, както и по 

съществуващия сграден фонд не се наблюдават пукнатини и деформации от опасни 

физикогеоложки явления и процеси, като свлачища, срутища и др.  

*Съгласно сеизмичното райониране на РБългария от 2012 г, СО „Боровец – Север” 

попада в район с максимален интензитет на сеизмичните процеси от VІІ степен по 

скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник с коефициент на земетръс       Кс=0,10 и  

максимално референтно ускорение на земната основа q=0,11/95 годишен период на 

повтаряемост и q=0,15/475 годишен период на повтаряемост. 
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*Почвените води в този район се очакват на значителна дълбочина /повече от 20м/. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

От проведеното инженерно-геоложко обследване на терена във връзка с изработването 

на ПУП-ПРЗ по чл. 103,     ал. 6, могат да се направят следните изводи и препоръки: 

*СО „Боровец – север”, район Аспарухово, гр. Варна е разположен върху  склон с 

югоизточно изложение - част от южния ръб на Варненската депресия. Теренът се 

намира върху склон с общ наклон 0÷6º. В този район на гр. Варна никога до сега не са 

регистрирани свлачищни процеси. Няма регистрирани свлачища в националния 

регистър на РБългария. При огледите не са наблюдавани признаци на негативни 

геодинамични процеси. Липсват пукнатини и деформации както по терена, така и по 

съществуващия сграден фонд. 

*В геоложкия строеж на терена вземат участие комплекс от основни седименти, 

припокрити от различни по мощност кватернерни отложения и съвременни 

образувания. 

*Районът е извън границите с наложена строителна забрана съгласно заповед РД 02-14-

300/21.04.1997г. 

*В северната и северозападна части, извън обхвата на разработката районът граничи 

със склоновете на две сухи, овражни дерета. Склоновете им са с наклони 7÷10º, гъсто 

залесени са и не са благоустроявани. По тях не са наблюдавани свлачищни прояви, няма 

изградени рискови комуникации и строителство.  

*Липсата на свлачищни прояви и деформации – древни и съвременни е доказателство 

за добрата обща и локална устойчивост на терена с коефициенти на устойчивост - 

η≥1.25. 

*СО „Боровец – север”, район Аспарухово, гр. Варна попада в един инженерно 

геоложки район, в който няма изразени геоложки рискове 

*Строителството на сгради и съоръжения трябва да бъде съобразено само с 

нормативните изисквания на ЗУТ и ОУП – Варна, като няма ограничения, относно 

височината на сградите. 

*Настоящото становище напълно задоволява изискванията на фазата на проектиране – 

ПУП - ПРЗ. 

*За следващите фази на проектиране е задължително изпълнението на подробни 

инженерно-геоложки проучвания, които да специфират земната основа като строителна 

почва, с които ще бъде съобразена конструкцията на сгради и съоръжения. 

*Детайлни инженерно геоложки проучвания е необходимо да се извършват след 

изясняване инвестиционните намерения на Възложителя и влезнал в сила ПУП, в 

зависимост от конкретните геоморфоложки условия. 


