ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ
НА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА
/По приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС/

"Изграждане на цех за производство на трайна и малотрайна сладкарска продукция " в ПИ с
идентификатор 10135.4510.680 ЗПЗ гр.Варна

І. Информация за контакт с възложителя.
1."Дилайт" ЕООД, дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК 148009355, със седалище и адрес на управление: област Варна, община
Варна, гр.Варна, ул."Любен Каравелов" № 31,вх.В,ет.8, ап.72
2. Лице за контакти: Иван Бъчваров
3.Адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул.”Любен Каравелов” № 31,вх.В, ап.72

ІI . Характеристика на инвестиционното предложение
1.Резюме на предложението.
Проектът е изготвен въз основа на задание на Възложителя, виза за проектиране, издадане
от гл.арх.на район "Вл.Варненчик" гр.Варна
Инвестиционното предложение подлежи на преценка за необходимостта от ОВОС за
ИП по т.7, буква „д” от списъка на категориите и дейностите, дадени в Приложение № 2 към
чл.93, ал.1, т.1 и 2 на ЗООС, на основание Ваше писмо с изх.№ 2600-4612/1 от 05.08.2016 г.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Поземлен имот № 10135.4510.680 с площ 1030 кв.м. находящ се в Западна Промишлена
Зона (ЗПЗ) на гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, начин на трайно ползване за ниско
застрояване, трайно предназначение на територията урбанизирана, е собственост на
възложителя.
Местоположението на терена е в "ЗПЗ" на гр.Варна и отговаря на критериите за
икономически ефект. Съществуващите в съседство УПИ за промишлена и складова дейност
кореспондират подходящо за реализиране на ИП.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
Не са известни
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
За инвеститора не съществуват други алтернативни решения относно избора на площ
поради следните причини:
-Предвиденият терен е подходящ за избор за реализиране на инвестиционнто
предложение.
-Възложителят е собственик на имота
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5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности
по време на строителството.
Видно от приложената скица "Дилайт" ЕООД е собственик на ПИ №10135.4510.680
гр.Варна

Фиг.1 Местоположение на ПИ №10135.4510.680

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
Желанието на инвеститора предвижда да се изгради цех за производство на трайна и
малотрайна сладкарска подукция.
Режимът на застрояване, устройствените показатели и устройствената зона ще се съобразят със
специфичните теренни особености, с действащите на територията на зоната както и с
изискванията на Наредба 7 за Правила и норми за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
Сградата е масивна, с метална конструкция. Въшните стени следва
да се изпълнят от термопанели 8см., а преградните стени от
термопанели 4см. Покрива е двускатен, с наклони 11°, изграден от
покривни термопанели 8см.
Начин на застрояване - свободно застрояване
По виза
По проект
1. Площ - 1030,00 м²
1030,00 м²
2. ЗП- 772,50 м²
446,79 м²
3. Плътност - 75%
43,34%
4. К инт. - 2,40
0,43
5. РЗП - 2472,00м²
446,79м²
6. Озеленяване- 20%
%
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Обектът представлява обществена сграда, със свободен начин на застрояване, ситуирана на
необходимите отстояния от границите на имота.Парцелът е с две лица към улици.Теренът е с
денивелация около 4 м., в зоната на застрояване от 0,60 м.
Сградата е ситуирана на линията на застрояване спрямо западната част на парцела; на север на
7,00м. от уличната регулация; на юг на 7,11м. от уличната регулация; на изток на 3,50м. от
страничната регулационна линия. Сградата е с трапецовидна форма с размери 25,60м.
на 18,50м., ЗП= 446,79 м².
При проектирането на сградата са спазени изискванията на "Наредба №4 от 01.07.2009г. за
проектиране, изпълнение и подържане на строежите в съответсвие с изискванията за достъпна
среда за населението, включително за хора с увреждания", по отношение на осигуряване на
достъпен маршрут и достъпен вход. Настилката на входната площадка е предвидена да се
изпълни от материали с нехлъзгава повърхност. Входът за сградата отговаря на изискванията за
достъпност по отношение на площадката пред него, размерите на стъпалата и размерите на
вратата.
Сградата представлява основно застрояване на един етаж, като предназначението и е за
производство на сладкарски изделия. На кота 0,00, равна на абсолютна кота 27,30 е
съсредоточена цялата производствена дейност.
Производство включва следните производствени и обслужващи дейности: приемане на
суровини, складиране на суровини, подготовка теста и кремове, оформяне и декориране на
готова продукция , опаковане и експедиция.
Всяко едно помещение от производство е обособено самостоятелно със собствени
комуникационни връзки, за да се постигнат технологичните изисквания. Същевременно има и
един общ сектор, където са концентрирани помещенията за преобличане на персонала,
сектора за отдих и административната и обслужващата дейност на цеха.
Сградата разполага с четири входа и един изход, както следва:
- Вход за приемане на суровини;
- Вход за постъпване на транспортен амбалаж;
- Вход за персонала;
- Вход за хим. и дезинф. Препарати.
- Изход за изнасяне на готовата продукция.
- Изход за отпадъци
Осигурен е отделен достъп до битовките, преди влизане в производственото помещение. За
персонала са предвидени битови санитарни помещения, включващи съблекалня и санитарен
възел, а за оформяне на документацията и експедиция на продукцията има обособен офис.
Персоналът се състои от 20 до 25 души на смяна.
Характеристика на технологичния процес
Процеса се изразява в следните операции:
1.Доставка , приемане и съхранение на суровини
2.Подготовка на суровини
3.Дозиране на компонентите
4.Замесване и оформяне
5.Изпичане
6.Зафилване и украса
7.Пакетиране и етикиране
8.Хладилно съхранение и експедиция

Паркирането е решено в границите на имота и е съобразено с Наредба №2 на МРРБ за
планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи в урбанизирани
територии (ДВ бр.86/2004г.).
За Производствени предприятие 1бр. на 100-120м² РЗП -по наредба 4бр. х 120м²=480м² >
446,79м² РЗП +10-30%=1бр., общо необходими 5бр. -по проект 5бр. паркоместа
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7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфрастуктура.
Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна
инфраструктура.

8.Програма за дейностите, включително за строителството, експлоатацията и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.
Реализирането на обекта е в пряка зависимост от съгласувателните инстанции според
нормативната уредба на Република България.
След получаване на всички необходими документи ще се пристъпи към реализация на
проекта.
Разглежданият обект ще се приеме за експлоатация едноетапно.
Строителните дейности ще бъдат съобразени с работните планове и проекти. Преди
започване на строителството ще бъде отнет хумусния слой и ще бъде депониран в рамките
на парцела, с цел последващото му използване за мероприятия по озеленяване на
прилежащите терени. Строителството ще включва изграждане на новата сграда, връзка с
външните комуникации и изграждане на вътрешните инсталации.
Изграждането и експлоатацията на обекта не налагат необходимост от възстановяване с
цел последващо използване на терена.
9.Предлагани методи на строителство.
Ще се използват класически методи на строителство.
Всички строителни дейности ще бъдат извършени в границите на имота.
Строителните отпадъци ще се извозват до депо определено от общината.

10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията.
Ще се използват класически методи на строителство.През строителния период ще се
използват ограничени количества от следните природни ресурси, енергийни източници,
суровини и материали: електроенергия за захранване на строителните машини и строителната
база; дизелово гориво за строителната механизация; инертни материали (пясък и трошен камък
за направа на бетон); цимент за бетон и замазки; вода за направа на бетон и замазки; вода за
питейно-битови нужди на работещите в обекта; армировъчна стомана; стомана и др. материали
за метални конструкции; пластмаса и пластмасови изделия; дървен материал. Материалите за
строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми.
В процеса на експлоатация основно ще се използва електроенергия и вода.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на
третиране
През периода на строителството и експлоатацията ще се генерират малък брой и в
ограничено количество отпадъци. Строителството на обекта и неговата експлоатация ще
доведат до формиране на отпадъци на площадката. По време на строителството, се очаква
формирането на следните видове отпадъци:
 - Битови отпадъци от персонала извършващ строителсвото на обекта;
 - Строителни отпадъци – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, изрезки
 от тръби и др.;
 - Метални и дървени отпадъци;
 - Земни маси от изкопните работи;
Експлоатацията не предполага формирането на големи количества отпадъци.
Биха могли да се образуват следните отпадъци:
 - Битови отпадъци от персонала
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Отпадъци от производствената дейност - Хартиени, картонени и пластмасови
опаковки, черупки от яйца,
Няма да се генерират опасни отпадъци.

Смесените битови отпадъци ще се събират в торби и ще се извозват до местата за
сметосъбиране.
Строителните отпадъци ще се събират и ще се извозват своевременно от площадката, от фирма
имаща разрешение (регистрационен документ) за дейности с отпадъци и депонират на място
определено от кмета на общината.
Металните и дървените отпадъци ще се събират отделно и предават за вторична преработка.
Хартиените, картонените и пластмасови опаковки ще се събират и извозват от площадката .
Смесени метални отпадъци, които ще отпадат по време на строителството и от ремонт на
технологично оборудване ще се събират и предават на физически или юридически лица,
притежаващи Разрешително за дейности с такива отпадъци.
На този етап прогнозни количества на генерираните отпадъци не могат да се дадат.
Въздействието на отпадъците върху околната среда няма да е значително като характер. То
е следното: локално като обхват; краткотрайно като време; възстановимо; без кумулативен и
комбиниран ефект.

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на
върху околната среда.

отрицателните въздействия

 При образуване на строителни отпадъци, същите ще се съхраняват на площадката до тяхното
извозване;
 Оросяване при сухо и ветровито време на строителни и други материали, с цел недопускане
на неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух с прах.
 Стриктно ще се спазват правилата за противопожарна безопасност.
 Недопускане на разливи на горива и смазочни материали от строителните машини през
строителния период.
Не се очаква негативно въздействие върху качествата на повърхностните и подземни
води в района тъй като не се формират производствени отпадъчни води.
 Ще се осигури необходимото озеленяване на обекта
 Ще се изготви проект за оползотворяване на хумуса
 По време на строителството строителните отпадъци ще се събират на определена
площадка и своевременно ще се извозват на определеното от Община Девня място.
Шумът, наред със запрашаването, по своето хигиенно значение е на първо място
сред неблагоприятно действащите фактори в работна и околна среда.
Поради специфичността на района
шумово натоварване е предимно от
преминаващите по пътната артерия автомобили.
Изграждането и експлоатацията на обекта обаче няма да причини шумово
наднормено натоварване на жизнената среда, както и на растителния и животински свят.
Озеленяването по границите на имота също ще тушира това влияние спрямо околните
територии. Няма да допуснем отклонение и дори приближаване до установените норми от 70 дБ
регламентирани в Т а б л и ц а № 2 „Гранични стойности на нивата на шума в различните
територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях” по „Хигиенните
норми за пределно допустимите равнища на шума производствено-складови територии и зони”,
издадени от Министерството на здравеопазването.
Всички мерки за опазване на околната среда ще бъдат описани в различните части на
цялостния проект.

-5-

Таблица №1
№
по
ред
1

Предвидени мерки

2

Период
на
изпълнение
3

Резултат от
изпълнение на
мерките
4

1

Монтаж на химическа тоалетна
за времето на строителството

Проектиране

Решаване на въпроса
с пречистване на
битовите отпадъчни
води

2

Определяне на местата за
депониране на хумусния слой,
откривката от изкопните
работи

Проектиране

Предотвратяване
замърсяването на
района от генерираните
производствени отпадъци и
възможнаст за тяхното
оползотворяване

3

Изготвяне на проект за организация и
изпълнение на строителните работи

Проектиране

Създаване на условия за
нормално протичане на
строителните дейности,
безопасност и хигиена на
труда

4

Оросяване на външните и вътрешните Строителство
пътища на строителната площадка с
оглед намаляване на праховото
замърсяване

5

Разработване на план за аварийни и
кризисни ситуации

Преди започване Предотваряване на
на строителството аварийни и кризисни
ситуации

6

Създаване на вътрешен ред за
събирането, извозвонето и
третирането на генерираните
отпадъци.

Експлоатация

7

Поставяне на табели, надписи и др. за Експлоатация
избягване на нещастни случаи в
строителните участъци

Предотвратяване на
нещастни случаи с хора и
животни в отработените
пространство

8

Осигуряване на работниците от
строителството с подходящо работно
облекло, антифони, прахови маски и
др.принадлежности

Експлоатация

Полагане на грижа за
работниците и намаляване
на риска от заболяване в
резултат на прахово,
шумово и др.натоварвания

9

Провеждане на периодични
инструктажи с работниците и
запознаването им със специфичните
условия на работа

Експлоатация

Спазване на основни
правила за безопасна работа
с оборудването на
работното място и
прилагане санитарнохигиенните норми за работа
при производство на
сладкарски изделия;

Намаляване на праховото
замърсяване в района на
строителната площадка

Предотвратяване
замърсяването на района от
генерираните отпадъци.
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13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение.
13.1. Електрозахранване
Захранването с електрическа енергия ще се извърши с отклонение от електропровод до
площадката, съгласно изготвена схема.
13.2. Водопровод
Водоснабдяването ще се осъществи от водопроводната система, съгласно изготвена
схема
13.3. Канализация
Предвижда се изграждане на битова и дъждовна канализация до включването им в
съществуващата такава.

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
За извършване на настоящата оценка на необходимостта от изготвяне на ОВОС това не е
необходимо. Ще бъдат предприети действия за набавяне на становища за присъединяване и
окончателни договори с Електроразпределително дружество и ВиК.
15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда
Комфортът на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание на
природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства,
оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното чувство, което
обкръжаващата природна среда създава у човека състояние на благополучие и спокойствие, и
обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност.
В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно
нарушаване на комфорта в района. Този дискомпорт ще се прояви по време на строителните
работи , като завишаване на шумовите нива, запрашеност от техниката и транспортните
машини с материалите за обекта, но няма да се окаже значително въздействие върху околната
среда.
Реализацията на проектното предложение е свързана с отделянето на емисии на вредни
вещества в атмосферата в резултат от работата на строителните машини. Тези замърсявания са
в минимални количества и с малък териториален обхват, т.е. няма да се предизвика увеличение
на фоновото замърсяване.
В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено
замърсяване и дискомфорт на околната среда.
Предвид характера на обекта при експлоатацията му не се очаква промишлено или друго
замърсяване, при спазване на санитарно-техническите норми при проектирането и
експлоатацията. В процеса на строителството е възможно само временно замърсяване чрез
запрашване на въздуха през периода на работа на товарните машини
- при строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура.
- провеждането на инфраструктурните трасета за присъединяване на обекта към
електроснабдяване и ВиК да се осъществи по най-рационален начин, като хумусният слой се
събере на временно депо и се върне за възстановане в зелените площи. Генерираните отпадни
земни маси да се използват за вертикална планировка на площадката и създаване на релефни
елементи.
- недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху
почвата.
- регламентирано управление на генерираните отпадъци.
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При вземане на необходимите мерки за стриктно спазване изискванията, заложени в
техническите проекти, замръсяването ще бъде минимално, локализирано само в рамките на
ограничен район и няма да предизвика въздействие върху жителите на град Варна и
растителния и животински свят.
Елементи на екологосъобразно функциониране и недопускане на замърсяване и
дискомфорт на околната среда са:
- ПОЧВА - При експлоатацията на обекта не се генерират вредни вещества, които да се
отделят в почвата. Площадката е повлияна от антропогенна дейност, извършвана в съседните
имоти. Характерни за този район са черноземните почви, сиви горски и алувиално – ливадни. В
почвената характеристика попадат следните подтипове: карбонати, типични, излужени и
оподзолени.
- ЗЕМНИ НЕДРА: Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до
промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици. Установено е, че в района
преобладават кватернерни делувиални седименти и долнокредни седименти на барем и
хотрива.
Не се налага изземване на геоложката основа или промяна на нейната структура. При
извършването на изкопни работи за оградата се очаква влияние върху почвения слой в
дълбочина 30 см.
Не се очаква нарушения в земните недра в следствие дейността на сладкарския цех.
На територията на разглежданата площадка и в близост до нея не са доказани залежи на
подземни богатства.
- ШУМ – Не се предвижда надвишаване на нормите, предвидени в съответните
нормативни документи.
- ОТПАДЪЦИ - При експлоатацията на обекта битовите отпадъци няма да затрудняват
съществуващата система за сметосъбиране в района. .
По време на експлоатацията на обекта не се очакват вредни въздействия върху околната
среда.
Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до съществени
неблагоприятни изменения в компонентите на околната среда и в условията на живот в района.
- ВОДИ
Съгласно хидрогеоложката карта на България площадката попада в област със слабо изразно
континентално климатично влияние върху оттока на реките. Дъждовното подхранване е около
40% спрямо общия обем на оттока.
Подземните води се формират главно в кватернерните седименти – това са пукнатинни и
пластово-пукнатинни по тип и напорни по характер води, като подхранването им е за сметка на
инфилтрирали атмосферни валежи. В разглеждания район има плиткозалягащи подземни води,
които са в хидравлична връзка с нивото на повърхностните води.
Терена е с естествен наклон което позволява бързото отичане на атмосферните води .
С реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда изграждането на
хидротехнически съоръжения, с което биха се нарушили динамичните запаси на
повърхностните и подземни води в района.
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Водоползването на обекта ще се осъществи от водопроводната система на града.
Инвестиционното намерение няма да окаже отрицателно въздействие върху
повърхностните и подземни води.
Битово-фекалните отпадъчните води ще се отвеждат към градската канализационна мрежа.

- ВЪЗДУХ - При изграждането на обекта Източник на вредни емисии в атмосферния
въздух по време строителството е праха , който се получава при изкопните работи и изгорели
аспухови газове от транспортните средства, но те са незначителни и с временен характер; Не се
очаква отрицателно влияние върху атмосферния въздух в атмосферата при реализация на
инвестиционното намерение
16. Риск от инциденти.
Всяко строителство крие потенциална опасност от инциденти и аварии. За намаляване на риска
от аварии ще бъде създадена организация на строителния процес, като всеки вид дейност ще се
изпълнява от квалифицирани работници.
Осъществяването на инвестиционното предложение не предвижда извършването на дейности и
изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната
среда и човешкото здраве.
Мерките и средствата за предотвратяване, ограничаване и отстраняване на евентуалните
аварии ще бъдат подробно разгледани в работния проект.
Те са свързани с правилата, осигуряващи безопасна и безаварийна работа при
разработването на обекта, съгластно Правилника за безопасност на труда , Кодекса на труда и
други действащи инструкции.
Мерките за предотвратяване на аварии ще са предвидени в проекта, като част от тях
са свързани с:
 Изключване на възможността за образуване на взривоопасна среда ;


Машините, инсталациите и транспортните средства ще се подържат в изправност, ще бъдат
защитени от механични повреди и ще имат бързодействащи спирателни устройства;



Ще бъдат взети всички необходими мерки за недопускане на пожари;



Обектът ще е снабден с необходимите изправни противопожарни уреди и съоражения.



Всички работници и ръководни кадри ще бъдат запознати с общите правила и изискванията
по безопасност на труда и опазване на околната среда.
Ръководният персонал ще следи за:



предотвратяването и недопускането на аварии, както и тяхното ликвидиране;



използването на първичните средства за противопожарна защита;



правилата за даване на долекарска помощ.
Районът ще се обозначи с указателни, предупредителни и забранителни табели, както

и пътищата за хора, машини.
При извършване при крайна необходимост на заварочни и други огневи работи ще се спазва
стриктно Наредбата на МВР за пожарна безопасност. За осигуряване на безопасно изграждане
на инвестиционното намерение и опазване качествата на околната среда, да се спазват
изискванията на Правилник по безопасността на труда.
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По-важни изисквания:
 На всички работещи на обекта да се прави задължителен инструктаж по безопасност,
хигиена на труда и противопожарна охрана.
 Работните машини да се подържат изправни.
 Да не се допускат разливи на горива и смазочни течности, замърсяващи почвата.
III. Местоположение на инвестиционното предложение.
1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,
даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики,
както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа.
Поземленият имот, предмет на инвестиционното предложение, в ЗПЗ на гр.Варна, не
попада в защитени зони /ЗЗ/ от мрежата Натура 2000. Най-близко разположените до ИП са: ЗЗ
„Варненско-Белославско езеро”, код BG 0000191.
Към настоящата информация е приложена скица на имота.
2.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето
на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи ползватели на земи.
Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото
ползване на други земи в района.
3.Зониране или земеползване, съгласно одобрени планове.
В съседство на инвестиционното предложение не се ограничава използването на имотите
за традиционните цели или съгласно тяхната категория, статут или собственост.
4.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, защитени зони, санитарно –
охранителни зони и др. Национална екологична мрежа.
Площадката на инвестиционното предложение не попада:
 в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000. Найблизо разположената защитена зона е : „Варненско-Белославко езеро“ с код BG0000191 за
опазване на дивите птици
 в границите на санитарно – охранителни зони около водоизточници и съоръжения за
питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;
 в границите на територии, обявени за опазване на стопански значими водни
биологични видове;
 в границите на територии, чувствителни към хранителни съставки, включително
територии обявени за уязвими зони съгласно Директива 91/676/ЕЕС за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от селскостопански източници и територии, обявени за чувствителни
зони съгласно Директива 91/271/ЕЕС за пречистването на градските отпадъчни води.
Изграждането на ИП, не предполага
някакво сериозно въздействие върху
защитена зона „Варненско-Белославско езеро“, с код BG 0000191 и не застрашава по
никакъв начин местообитанията на редки растителни и животински видове.
Експлоатацията на ИП не предвижда замърсяване на околната среда над
допустимите норми и не представлява опасност за нея.
Към преценката е приложена Информация за съвместимостта на ИП с предмета и
целите на защитените зони.
4а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
Качеството на природната среда и ресурси в района е на много високо ниво. Липсата на
типично производствени дейности обуславя високия потенциал на средата и ниското и
увреждане. Реализацията на ИП няма да увреди средата и да наложи регенерация.
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5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
За възложителя не съществува друга алтернатива за реализиране на инвестиционното
предложение. Възможностите и вариантите за инвеститора, в съответствие с нормативните
изисквания се свеждат до избор на настоящия вариант или избор на “нулева“ алтернатива.
Изборът на местоположението на предвиденото за изграждане ИП е свързано с разположението
на имота в подходяща зона.

ІV. Характеристики на потенциалното въздействие.
1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи,
атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите
елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както
и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните
видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници-шумове,
вибрации, радиации, както и някои ГМО.
Атмосферен въздух
При извършване на строителните работи, се очаква известно замърсяване и запрашване на
въздуха от механични примеси. Територията, на която ще се извършват дейностите, е извън
населено място.
За да се сведе до минимум запрашаването, най-критичните участъци редовно ще се
оросяват с вода.
За да не се допуска фоновото замърсяване на въздуха няма да се допуска работа на празен
ход на техниката.
Води
По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно
въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху
компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра,
ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие.
Почви
Реализацията на предложения ИП няма да доведе до влошаване качеството на
почвата. Не се очаква засягане на земеделски земи и влияние върху почвеното плодородие
в тях.
Предвид характера на обекта при експлоатацията му не се очаква промишлено или
друго замърсяване, при спазване на санитарно-техническите норми при проектирането. В
процеса на строителството е възможно само временно замърсяване чрез запрашване на въздуха
през периода на работа на товарните машини
- при строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура.
- провеждането на инфраструктурните трасета за присъединяване на обекта към
електроснабдяване и ВиК да се осъществи по най-рационален начин, като хумусният слой се
събере на временно депо и се върне за възстановане в зелените площи. Генерираните отпадни
земни маси да се използват за вертикална планировка на площадката и създаване на релефни
елементи.
- недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху
почвата.
- регламентирано управление на генерираните отпадъци.
При вземане на необходимите мерки за стриктно спазване изискванията, заложени в
техническите проекти, замърсяването ще бъде минимално, локализирано само в рамките на
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ограничен район и няма да предизвика въздействие върху жителите на град Варна и
растителния и животински свят.

Ландшафт
При реализирането на проекта ще е налице нарушение на ландшафта само на територията
на ПИ предмет на ИП.
Природни обекти
В границите на площта не попадат защитени природни обекти.
Защитени територии и паметници на културата
Имотите не попадат в обхвата на защитени територии. Няма регистрирани паметници на
културата.
Прогнозно въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси
Не се очаква
Видове отпадъци
 Отпадъци от строителството
По време на строителството се очаква да се генерират отпадъци, същите ще се
транспортират до общинското депо за строителни отпадъци. Маршрутът и депото ще бъдат
указани от кмета на общината. Транспортирането на строителните отпадъци ще става от фирми,
имащи регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО.На територията на обекта по същество няма
да се извършва третиране на отпадъци.
 При експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци от жизнената
дейност на работещите в цеха, както и от производствената зейност основно
хартиени, картонени и пластмасови опаковки, черупки от яйца.
Няма да се генерират опасни отпадъци.
Въздействие върху хората и тяхното здраве
Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху хората и тяхното здраве.
Реализацията на ИП няма да окаже вредно въздействие върху местната флора и
фауна. Тя е представена предимно с местни видове, характерни за Североизточна България. Не
се очаква отрицателно въздействие и загуба на хабитати. Реализацията и експлоатацията на
инвестиционното предложение няма да окаже недопустимо негативно въздействие върху
потенциално защитената зона “Варненско-Белославско езеро” BG 0000191 поради
естеството на ИП и намиращите се в района големи предприятия източник на
замърсяване.хотдалеченост на територията и слабото представяне в района на защитени
биологични видове (животински и растителни) и техните хабитати и местообитания, както и
липсата на сериозни производствени процеси при експлоатацията, емитиращи вредни вещества
в компонентите на околната среда (въздух, води или почви).
В обсега на ИП няма забележителни природни обекти, защитени територии,
паметници на културата и др., които да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията на
ИП. Няма исторически и културни паметници, върху които дейността да окаже отрицателно
въздействие.
Генетично модифицирани организми могат да бъдат микроорганизми, растения или
животни, чиято наследствена информация е изменена чрез генетично инженерна технология
(нарича се още „съвременна биотехнология” или „рекомбинантна ДНК-технология”). По своята
същност тази технология представлява прехвърляне на точно определени гени от един
организъм в друг, като двата организма може да не са от един и същи биологичен вид (напр.
гени от бактерии в растения, от растения в животни или обратно). Като резултат се получават
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организми с нови качества Реализацията на ИП не е свързана с генетично модифицирани
организми.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение не се очаква, тъй като в
близост до обекта няма такива елементи, както и забележителни природни обекти или защитени
територии. Най-близката защитена зона е ЗЗ е:
“Варненско-Белославско езеро”, с код BG0000191 за опазване на дивите птици определена
съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД128/10.02.2012(обн.ДВ,бр.22/2012г),
на
Министъра
на
околната
среда
и
водите(обн.ДВ,бр.10/05.02.2013 г. )с обща площ 46869.98 дка.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА
ГЕОГРАФСКА ДЪЛЖИНА
ГЕОГРАФСКА ШИРИНА
E 27◦ 11 ' 10"
N 43 ◦ 11 ' 29 "

ПЛОЩ (дка) 46869.98

НАДМОРСКА ВИСОЧИНА (м) МИНИМАЛНА 0 м. МАКСИМАЛНА 101 м. СРЕДНА 10 м.
АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН
BG331 100
ОБЩО: 100
БИОГЕОГРАФСКИ РАЙОН КОНТИНЕНТАЛЕН
Варненско-Белославският езерен комплекс обхваща две езера - Варненското и Белославското,
свързани с изкуствено прокопан канал и разположени на запад от град Варна. Варненското езеро е
крайбрежно лиманно езеро с естествен произход. В миналото е било сладководен басейн с
незначителна връзка с Белославското езеро на запад и със слаб отток към морето. През 1909 г. се
прокопава първият канал между Варненското езеро и морето. До 1923 г. Белославското езеро е
закрит сладководен лиман, в който се влива р. Провадийска. Днес развитието на няколко
промишлени комплекса в района е наложило използването на двете езера за корабен транспорт, което
довежда до прокопаването на два нови канала - един, свързващ Варненското езеро с Черно море, и
втори, свързващ двете езера. В комплекса преобладават откритите водни площи. Широката връзка с
Черно море е довела до повишаване солеността на водите в двете езера, с което екологичните
условия се доближават до тези на морската акватория. В северната част на Варненското езеро (ЗМ
“Казашко”) и западната част на Белославското езеро са разположени тръстикови масиви с
преобладаване на обикновената тръстика /Phragmites australis/, теснолистния папур
/Typha angustifolia/ и крайбрежния камъш /Shoenoplectus litoralis/. Масивите в западната част на
Белославското езеро са значителни по площ и преминават във влажни и мочурливи ливади. Северно
от тях се намира соленоводен басейн, обрасъл по бреговете със солянка /Salicornia sp./ и друга
халофитна растителност.
Коплекса Варненско-Белославско езеро е разположен до третия по големина град в България – Варна,
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който е голям туристически и промишлен център. Езерото има голямо социално и икономическо
значение за региона и за страната. Промишлеността се развива около езерото от края на ХІХ век.
Днес в района на Варненско- Белославския езерен комплекс съществуват 5 промишлени пристанища,
едно военно и едно гражданско пристанище, две яхтени пристанища, ТЕЦ “Варна”, която е част от
Девненския химически комплекс, пречиствателната станция на град Белослав и една стъкларска
фабрика. В западната част на езерния комплекс са разположени утаителните басейни на Девненския
Химически комплекс, където се утаяват седиментите от промишлените води на химическите заводи.
В северната част е разположен утаител на ТЕЦ Варна. Голяма част от тежката индустрия е
разположена по границите на комплекса. Варненското и Белославското езеро се използват като
плавателен канал за кораби. Фериботна линия функционира в района на град Белослав, за да свързва
двете части на града. Около езерния комплекс са разположени пътища, железопътна линия и
урбанизирани територии. В източната част на Варненското езеро често се провеждат регати, а също и
уиндсърфинг. В района на езерата се извършава спортен риболов, особено в района където ТЕЦ
Варна изпуска топлите си води във Варненското езеро и се събират големи пасажи риба. В самите
езера се извършва промишлен риболов със стоящи и плаващи мрежи от жителите на околните
селища. Ловът на водолюбиви птици, включително от моторни лодки е също често срещана практика
в района на езерата. На отделни малки участъци от територията на комплекса се осъществява
земеделие (отглеждане на зърнени култури, зеленчуци и лозя) и животновъдство. Развитието на
промишлеността и урбанизацията са фактори, които са довели до загуба на местообитания и до обща
и цялостна екологична промяна на влажната зона и днес продължават да бъдат основен застрашаващ
фактор. Те са основен източник на силно неорганично и органично замърсяване с всички последици
от това, като основен замърсяващ фактор са химическите заводи, други промишлени предприятия и
корабоплаването. Бъдещите планове за развитие на промишлеността и инфраструктурата (особено
разширяване на пристанищата, нови железопътни линии, пътища и подводни газопроводи), както и
урбанизацията (разширяване на селищата и създаване на вилни зони) в района на комплекса
застрашават съществуването на последните останали естествени местообитания. Ловът, който често
се осъществява с незаконни средства, в защитени територии и на защитени видове застрашава много
от водолюбивите птици. Естествени застрашаващи фактори за езерата е съществуването на слой от
сероводород на дъното на езерата на дълбочина над 10 метра, който не позволява съществуването на
живот, както и токсичното водорасло Primnesium parvum (не установявано след 1963) което може да
доведе да масово измиране на рибата и безгръбначните животни. Еутрофикацията на езерния
комплекс е значителна и може да се разглежда като отрицателно действащ фактор. Във
пресноводните части на комплекса водната растителност е в напреднала фаза на сукцесия и се
нуждае от подходящо управление за поддържане на биоразнообразието. Земеделските дейности
осъществявани в околните на езерния комплекс земи допринасят за органичното замърсяване на
езерото. Някои индустриални комплекси, разположени по горното течение на река Провадийска
вероятно замърсяват самата река и езерния комплекс.
ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC и Приложение II на Дир. 92/43/EEC:
ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC
A042 Anser erythropus Mалка белочела гъска 1i/0-3i B B C B
A022 Ixobrychus minutus Mалък воден бик 10p P C B C C
A393 Phalacrocorax pygmeus Mалък корморан 147-2175i 266i/20 0-333i A A C A
A094 Pandion haliaetus Oрел рибар 2i/1-3i C B C C
A321 Ficedula albicollis Беловрата мухоловка 1000i C A A
A060 Aythya nyroca Белоока потапница 1i/0-2i 5i/1-9i C B C B
A403 Buteo rufinus Белоопашат мишелов 2i/0-4i P D
A032 Plegadis falcinellus Блестящ ибис 42i/8- 75i B A C B
A151 Philomachus pugnax Бойник 52i/6- 97i C B C C
A031 Ciconia ciconia Бял щъркел 3p 3000- 50000i B A C A
A034 Platalea leucorodia Бяла лопатарка 90i B B C B
A097 Falco vespertinus Вечерна ветрушка 28i/1- 55i C A C C
A021 Botaurus stellaris Голям воден бик 1p P P D
A027 Egretta alba Голяма бяла чапла 12i/2- 22i 11i/1- 20i B B C B
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A246 Lullula arborea Горска чучулига 1p P P D
A191 Sterna sandvicensis Гривеста рибарка 55i/10- 100i B B C B
A024 Ardeola ralloides Гривеста чапла 2p C B C C
A229 Alcedo atthis Земеродно рибарче 5p/1-9p P C B C C
A131 Himantopus himantopus Кокилобегач 30p 20i/15- 26i B B C A
A020 Pelecanus crispus Къдроглав пеликан 30i C A B A
A084 Circus pygargus Ливаден блатар P D
A511 Falco cherrug Ловен сокол 0-1 P B B B B
A026 Egretta garzetta Малка бяла чапла 3p 36i/3- 70i C B C C
A177 Larus minutus Малка чайка 30i/10- 49i P C A C C
A176 Larus melanocephalus Малка черноглава чайка 5i/2-30i 200i C A C A
A166 Tringa glareola Малък горски водобегач 171i/16- 326i B A C B
A089 Aquila pomarina Малък креслив орел P D
A068 Mergus albellus Малък нирец 83i/3- 163i A A C A
A092 Hieraaetus pennatus Малък орел 1i D
A098 Falco columbarius Малък сокол 0-1i D
A138 Charadrius alexandrinus Морски дъждосвирец 1p/1-2p 14i/5- 23i C A C B
A023 Nycticorax nycticorax Нощна чапла P C A C C
A072 Pernis apivorus Осояд 10i D
A038 Cygnus cygnus Поен лебед 86i/23- 150i A A C B
A255 Anthus campestris Полска бъбрица P P D
A082 Circus cyaneus Полски блатар 5i/1-9i 0-1i D
A193 Sterna hirundo Речна рибарка 0-1i 55i/10- 100i C B C C
A019 Pelecanus onocrotalus Розов пеликан 1i 307i/65- 550i C A C A
A397 Tadorna ferruginea Ръждив aнгъч 4i/0-8i 3i/2-5i C B C A
A029 Ardea purpurea Ръждива чапла 3i/1-5i C B C C
A132 Recurvirostra avosetta Саблеклюн 13p 52i/25- 80i B A C A
A127 Grus grus Сив жерав 1i/0-1i 140i A B C A
A231 Coracias garrulus Синявица 2i/1-4i D
A429 Dendrocopos syriacus Сирийски пъстър кълвач P P D
A120 Porzana parva Средна пъструшка 2i/2-3i C A C B
A083 Circus macrourus Степен блатар 0-1i D
A071 Oxyura leucocephala Тръноопашата патица 8i/3-13i C B C C
A081 Circus aeruginosus Тръстиков блатар 1p/1-2p 3i/1-6i 4i/2-6i C A C C
A133 Burhinus oedicnemusТурилик 1p C B C C
A170 Phalaropus lobatus Тънкоклюн листоног 0-3i 1i/0-2i B A C B
A007 Podiceps auritus Ушат гмурец 1i D
A001 Gavia stellata Червеногуш гмуркач 2i/0-3i A A B A
A396 Branta ruficollis Червеногуша гъска 5i/1-9i C B C C
A320 Ficedula parva Червеногуша мухоловка 2000i C A C A
A338 Lanius collurio Червеногърба сврачка 200p P D
A030 Ciconia nigra Черен щъркел P D
A073 Milvus migrans Черна каня P D
A197 Chlidonias niger Черна рибарка 100i/0- 200i C A C C
A002 Gavia arctica Черногуш гмуркач 2i/1-4i 4i/1-6i B B C B
A339 Lanius minor Черночела сврачка 10p P C

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC
A198 Chlidonias leucopterus Белокрила рибарка 20i/10- 30i B A C C
A249 Riparia riparia Брегова лястовица 1000p B A C C
A048 Tadorna tadorna Бял ангъч 1p+0-2i 22i/1- 43i 17i/4- 30i C A C C
A005 Podiceps cristatus Голям гмурец 76i/22- 1330i 13i/4- 22i A B C A
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A165 Tringa ochropus Голям горски водобегач 6i/1-11i 9i/2-16i B A C A
A164 Tringa nebulari Голям зеленоног водобегач P C A C C
A017 Phalacrocorax carbo Голям корморан 1250i 320i/65- 550i B A C A
A070 Mergus merganser Голям нирец 22i/3- 41i A A C A
A160 Numenius arquata Голям свирец 2i/1-3i P C B C B
A161 Tringa erythropus Голям червеноног водобегач 1i/0-2i 7i/1-14i C B C C
A041 Anser albifrons Голяма белочела гъска 380i/0- 2780i 24i/0- 48i C
A459 Larus cachinnans Жълтокрака чайка 16- 1250i 38-400i B A C A
A053 Anas platyrhynchos Зеленоглава патица 5p 2050i/9 7-4004i 536i/15- 1058i B A C A
A123 Gallinula chloropus Зеленоножка P 2i/1-4i 13i/1- 25i B A C A
A052 Anas crecca Зимно бърне 422i/15- 830i 57i/3- 112i B A C A
A059 Aythya ferina Кафявоглава потапница 2p/0-2p 1125- 10240i 485i/9- 965i A B C A
A061 Aythya fuligula Качулата потапница 1450i/7 5-2408i 75i/1- 149i A B C A
A056 Anas clypeata Клопач 14i/2- 35i 18i/3- 25i B B C A
A118 Rallus aquaticus Крещалец 6p 8i/1-16i 0-1i C B C C
A168 Actitis hypoleucos Късокрил кюкавец 3i/0-7i 2i/2-3i C B C A
A125 Fulica atra Лиска P 113- 16200i 2062i/8- 4115i A A C A
A055 Anas querquedula Лятно бърне 52i/18- 87i C B C B
A152 Lymnocryptes minimus Малка бекасина P D
A145 Calidris minuta Малък брегобегач 1i/0-1i 55i/40- 70i C A C A
A004 Tachybaptus ruficollis Малък гмурец P 170i/12- 326i 130i/16- 240i A A C A
A163 Tringa stagnatilis Малък зеленоног водобегач 0-1i 4i/2-6i C A C C
A162 Tringa totanus Малък червеноног водобегач 9i/3-16i 34i/23- 46i C A C C
A086 Accipiter nisus Малък ястреб 3i/1-5i 2/1-4i D
A036 Cygnus olor Ням лебед 66i/2- 131i 37i/3- 70i B A C B
A087 Buteo buteo Обикновен мишелов 8i/2-17i 4i/2-6i D
A230 Merops apiaster Обикновен пчелояд 100p P D
A142 Vanellus vanellus Обикновена калугерица P 14i/3- 26i 50i/4- 95i B B C B
A099 Falco subbuteo Орко P D
A039 Anser fabalis Посевна гъска 1i 0-1i B B C B
A136 Charadrius dubius Речен дъждосвирец P 4i/1-7i C B C C
A179 Larus ridibundus Речна чайка 840i/2- 1668i 507i/14- 1000i A A C A
A043 Anser anser Сива гъска 14i/5- 115i C B C B
A051 Anas strepera Сива патица 2p/1-3p 8i/2-15i 275i/50- 500i C B C C
A028 Ardea cinerea Сива чапла 65i/30- 100i C B C C
A141 Pluvialis squatarola Сребриста булка P P D
A184 Larus argentatus Сребриста чайка 0-4i C A C B
A069 Mergus serrator Среден нирец 386i/4- 768i P A A C A
A153 Gallinago gallinago Средна бекасина 12i/2- 21i P A A C A
A130 Haematopus ostralegus Стридояд 6i/3-10i B A B B
A149 Calidris alpina Тъмногръд брегобегач 3i/1-5i 9i/2-17i C A C C
A050 Anas penelope Фиш 57i/3- 112i 2i/0-4i B A C A
A182 Larus canusЧайка буревестница 254i/30- 479i 0-2i B A C A
A006 Podiceps grisegena Червеногуш гмурец 1i/1-2i C B C B
A058 Netta rufina Червеноклюна потапница 18i/1- 36i 0-2i A A C A
A008 Podiceps nigricollis Черноврат гмурец 405i/50- 760i 67i/3- 133i A B C A
A156 Limosa limosa Черноопашат крайбрежан бекас 28i/6- 50i B B C A
A096 Falco tinnunculus Черношипа ветрушка 2p/1-3p 1i/0-2i D
A054 Anas acuta Шилоопашата патица 4i/1-8i 9i/3-15i B B C A
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БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1060 Lycaena dispar Лицена R C A A A

РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

Други значими растителни и животински видове
B Полска чучулига Alauda arvensis P C
B Домашна кукумявка Athene noctua 1p C
B Копринарка Bombycilla garrulus 2i C
B Обикновено конопарче Carduelis cannabina P C
B Зеленика Carduelis chloris P C
B Чавка Corvus monedula 120i D
B Пъдпъдък Coturnix coturnix P C
B Малък пъстър кълвач Dendrocopos minor 5p C
B Зеленогуша овесарка Emberiza cirlus P C
B Червеногръдка Erithacus rubecula P C
B Обикновена чинка Fringilla coelebs 65i C
B Планинска чинка Fringilla montifringilla 15i C
B Качулата чучулига Galerida cristata P C
B Селска лястовица Hirundo rustica P C
B Южен славей Luscinia megarhynchos P C
B Сива овесарка Miliaria calandra 300p C
B Син синигер Parus caeruleus P C
B Зелен кълвач Picus viridis 10p C
B Черногушо ливадарче Saxicola torquata 1p C
B Розов скорец Sturnus roseus 750i/500-1000i A
B Голямо черноглаво коприварче Sylvia atricapilla 400р C
B Кос Turdus merula 650р C
B Поен дрозд Turdus philomelos 250р C
B Хвойнов дрозд Turdus pilaris C
B Белогуш дрозд Turdus torquatus 2i C
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА
Класове Земно покритие
% Покритие
Влажни ливади, мезофилни ливади
2
Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)
46
Друга орна земя
8
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти) 22
Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар) 8
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Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични дървета)1
Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни дървета)
4
Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници
1
Смесени гори
0
Солени блата, солени пасища, солени степи
1
Сухи тревни съобщества, степи
2
Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища
4
Храстови съобщества
0
Широколистни листопадни гори
1

Общо Покритие

100

Баланс на Територията по Начин на Трайно Ползване
Обща Площ в дка: 624,654.46
Баланс на Територията по Вид на Собствеността

Баланс по Вид на Територията

ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУТ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА И ВРЪЗКА С
МЕСТАТА ОТ КОРИНЕ БИОТОПИ
F00008300 Варненско езеро * 75.00

КАТЕГОРИИ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ НА НАЦИОНАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО
BG00 Няма друг природозащитен статут 96.13
BG06 Защитена местност 3.76
ВРЪЗКА НА ЗОНАТА С ТЕРИТОРИИ С ДРУГ ПРИРОДОЗАЩИТЕН СТАТУТ
Код Име Категория Т %
BG06 KAZASHKO Защитена местност + 27.00
ОБЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ДЕЙНОСТИ И ЗАСЕГНАТ ДЯЛ ОТ ПЛОЩТА НА ЗОНАТА
100 Култивация A 0 16
102 Косене / Сечи B - 4
110 Използване на пестициди B - 1
120 Наторяване B - 1
150 Реорганизация на селскостопански земи B-1
170 Животновъдство B 0 0
211 Риболов на определени места B 0 10
213 Риболов с плаващи мрежи B - 35
230 Лов A - 50
400 Урбанизирани райони, обитавани от човека области A - 4
410 Индустриални или комерсиални зони A - 12
411 Заводи A - 2
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421 Изхвърляне на битови отпадъци A - 30
422 Изхвърляне на промишлени отпадъци A - 30
423 Изхвърляне на инертни материали A - 20
440 Складиране на материали C - 10
502 Пътища, автомобилни пътища A 0 2
503 Железопътни линии A 0 2
504 Пристанища A - 5
507 Мостове, виадукти A 0 1
511 Електропроводи C - 4
520 Транспортиране на стоки A 0 40
701 Замърсяване на водите A - 30
702 Замърсяване на въздуха B - 30
709 Други форми на замърсяване A - 4
860 Изхвърляне на отпадъци, отлагане на наноси в каналите A - 5

Извън защитената зона
110 Използване на пестициди B 120 Наторяване B 150 Реорганизация на селскостопански земи C 400 Урбанизирани райони, обитавани от човека области C 411 Заводи B 505 Летища B 860 Изхвърляне на отпадъци, отлагане на наноси в каналите A Цели на опазване

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на
видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за
тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона
Предмет на опазване
ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:
БОЗАЙНИЦИ:
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:
РИБИ:
БЕЗГРЪБНАЧНИ:
Лицена Lycaena dispar
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РАСТЕНИЯ:

3.Вид на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и
дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.
Непряко и временно
4. Обхват на въздействието.
Обхватът на евентуални въздействия ще е с локален характер в границите на
инвестиционната площадка и непосредствено до нея.
5. Вероятност на поява на въздействието.
Не се предвижда вероятност за увреждане на елементи на защитената зона.
6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието
Не се предвижда, поради отдалечеността на защитената зона и временния характер на
разглежданото ИП.
7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с
предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните
отрицателни
въздействия върху околната среда.
При експлоатацията не се очаква отрицателни въздействия върху околната среда.
При строителството ще има известно отрицателно въздействие, което ще бъде временно,
обратимо, незначително като обхват и времетраене.
Предвиждат се следните мерки съобразно местоположението на имота:
 Строителните и монтажните работи ще се извършват само през деня;
 Превозните средства, които ще се използват по време на строителството ще се движат с
ограничена скорост;
 При образуване на строителни отпадъци, същите ще се съхраняват на площадката до тяхното
извозване;
 Оросяване при сухо и ветровито време на строителни и други материали, с цел недопускане
на неорганизирано замърсяване на атм. въздух с прах;
8. Трансграничен характер на въздействието.
Въздействията върху околната среда от реализацията на инвестиционното предложение
нямат трансграничен характер.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:......................................
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