
 

ИНФОРМАЦИЯ 

за  преценяване необходимостта   

от извършнване на  ОВОС 

за 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

  

„Преустройство на съществуващ навес, с 

пристрояване за РАБОТИЛНИЦА ЗА МАДЖУН И 

РАБОТИЛНИЦА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА КОЛБАСИ“ 

 

 
С. ПОДАЙВА,   

ОБЩИНА ИСПЕРИХ, ОБЛАСТ РАЗГРАД 
 

В УПИ VІІ–4, КВ. 5, по плана на С. ПОДАЙВА 
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Работилницата за маджун ще се оборудва с необходимите машини и 

съоръжения – зидани печки за изваряване, машина за белене и миене, машина за 

мелене, казан за варене /сгъстяване/, преса, мивки, плотове и др. Работният процес 

ще се осъществявя в едно работно помещение, с определени в него зони за 

отделните процеси. 

 
Капацитет: работилницата работи сезонно – 1-2 месеца, късна есен, 

Капацитет: 25кг/ден  маджун, 300-350 кг/сезон.  
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Работилницата за пълнене на колбаси ще се оборудва с необходимите 

машини и съоръжения – маса за приемане на суровината, работен плот, мелачка 

за месо, пълначка за колбаси, работна маса  и автоклав за изваряване на месо в 

кутии.  
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б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения 

Няма връзка с други съществуващи инвестиционни предложения. В имота 

има само съществуващ навес, който се използва за стопански цели. 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и 

експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното 

разнообразие: 

Осъществяването на инвестиционното намерение е свързано с използването 

на минимални количество природни ресурси като: пясък, вода, камък – естествен 

чакъл, дървен обработен материал. Ще се използват предимно готови строителни 

смеси и продукти. 

По време на експлоатацията природните ресурси, които ще се използват са: 

вода за питейно-битови нужди и минимални количества за производствени 

нужди: за измиване на оборудването, за почистване на работилниците след 

приключването на сезона.  

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и 

отпадъчни води; 

Изпълнението на дейностите, предвидени с Инвестиционното предложение, 

предполага генерирането на следните видове отпадъци:  

•   Отпадъци, генерирани  по  време  на  изпълнение на СМР 

- Земни маси 

Отпадъците по време на изпълнение на СМР са битови, строителни, и 

производствени. 

- битови отпадъци – код по НКО 20 03 01 (смесени битови отпадъци) 

- смесени строителни – отпадъци код по НКО 17 09 04 

- производствени неопасни отпадъци – това са опаковки с код по НКО 15 01 

01 (хартиени  и  картонени) и 15 01 02 (пластмасови опаковки); 15 01 04 ( метални  

опаковки) 

Отпадъци, генерирани по време на експлоатацията 

• От редовната експлоатация на работилниците ще се генерират следните  

видове отпадъци: 
Вид Наименование Код* Количество 

т/год. 

Място на 

генериране 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ Хартиени и 

картонени 

опаковки 

15 01 01 5 Производствени 

халета 

 Пластмасови 

опаковки 

15 01 02 5 Производствени 

халета 

 Смесени 

опаковки 

15 01 06 2 Производствени 

халета 

     

ТБО Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 2,5 От цялата 

площадка 

 

*Кодът е определен по Приложение №1 към чл. 5, ал. 1 на Наредба  

№3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците (ДВ бр.44/2004 г.). 
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На площадката се предвиждат дейности по износ, преработка, 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на отпадъци:  

- от обработката на захарното цвекло: отпадъците са изцяло биологични: 

корите след беленето на захарното цвекло се използват за фураж в 

животновъдството, а пресованите отдпадъчни материали за торене в 

собствето стопанство на възложителя.  

- От обработката на месото: те са незначителни, къй като месото идва в 

обекта заготвено, т.е. обезкостено.  

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

В резултат на осъществяване на инвестицонното предложенние няма да 

има замърсяване и вредно въздействие върху хората и околните терени, няма да 

има  дискомфорт на околната среда 

е)риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с 

инвестиционното предложение; 

Производството ще е малко по-обем, безвредно, в обекта няма да има 

съхранение на опасни продукти: горими, взривяеми и др., няма да има съдове 

системи и уреди под налягане и подлежащи на специализиран надзор и контрол, 

няма да има съхранение на материали и продукция в големи и опасни количества. 

   ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие 

върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за здравето 

С осъществяване на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати с 

риск за човешкото здраве факторите на жизнената среда  

- а) води, предназначени за питейно-битови нужди; 

- б) води, предназначени за къпане; 

- в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за 

профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; 

- г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани 

територии; 

- д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и 

обществените сгради; 

- е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи 

лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 

урбанизираните територии; 

- ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено 

предназначение; 

- з) курортни ресурси; 

- и) въздух. 

Никои от изброените в закона фактори няма да бъдат повлиявани в резултат 

на инвестицонното предложение.  

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството. 

Имотът, върху които ще се осъществи инвестиционното предложение се 

намира в с. Подайва, община Исперих, област Разград – Североизточна България.  
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Охлаждането на маджуна ще се осъществява при стайна температура, след 

загасянето на печките.  

В работилницата за месо няма да има съхранение на готова продукция. Тя 

ще се предава на клиентите непосредствено след изработването на готовия – 

продукт: суджук суров или консервни кутии. Не е необходимо продукцията да се 

съхранява във фризери, хладилници и камери и др. Тя ще се изработва в зимният 

сезон. При необходимост от престой в обекта, в него ще са осигурени  два 

хладилника. Охлаждането на кутиите от адтоклава ще се осъществява на 

естествена температура.  

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

До имота има изградена пътна инфраструктура – улици с трайни настилки: 

улица „Места“, има електропреносна мрежа, има улична водопроводна мрежа. 

Не се предвижда тяхната промяна. 

Водоснабдяване: До имота има изградена водоснабдителна мрежа, от която 

имотът е захранен. 

Канализация: населеното място не поддържа канализация. 

Газификация: няма газопреносна мрежа в населеното място.  

Не се предвижда газифициране на площадката. До имота няма изградена 

газопроводна мрежа. 

Електроснабдяване: До имота има изградена електрозахранваща мрежа, от 

която ивотът е захранен. 
 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация 

и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

Инвестиционна програма за реализиране на проекта: 

№по 

ред 
ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ 

ОТГОВОРНИК/ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

1. Информиране на компетентните 

органи и обществеността. 

Септември 

2021г. 

възложител 

2. Изготвяне на документи за  

преценка необходимостта от 

ОВОС  

Септември 

2021г. 

възложител 

3. Разработване на инвестиционен 

проект   

Октомври 

2021г. 

проектант 

4. Съгласуване на техническия 

проект 

Ноември 

2022г. 

Главен архитект 

Община  Исперих 

5. Получаване на разрешение за 

строеж 

Ноември 

2021г. 

Главен архитект 

Община  Исперих 

6. Извършване на строително-

монтажни дейности 

Декември 

2021г. 

Юли 2022г. 

възложител 

7. Въвеждане в експлоатация и 

зареждане на първа партида. 

Септември 

2021г. 

възложител 
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Инвестицията е с дългосрочна перспектива за развитие и не се предвижда 

закриване на обекта. 

Периодът на експлоатация на обекта е дългосрочен. Процеса на създаване и 

експлоатациа на тези обекти е безсрочен. Така предвиденият обект са предвижда 

да се развива в дългосрочна преспектива без закриване и без да е необходима 

рекултивация.  

Ако обектът не просъществува поради финансова криза или други финансови 

катаклизми, би могъл лесно да бъде преубразуван в друг вид стопанска дейност.    
 

6. Предлагани методи за строителство. 

При усвояването на площадката ще се предвидят традиционни методи на 

строителство. На площадката има изграден монолитен навес, закрит от трите си 

страни. той ще бъде разширен в завадна и северна посока. Ще се използват 

материали за традиционното монолитно строителство: бетон, армировка, чакъл, 

тухли, мазилки, дървен материал, керемиди и др. Строителството ще започне след 

като се отнеме хумусния пласт, и теренът се подготви за изкопни работи.   Ще се 

построи една монолитна сграда.  

По време на строителство и експлоатацията ще се използват обичайните 

строителни материали отговарящи на БДС ЕН. 
 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Имотът е собственост на възложителя. Имотът има излаз на прилежаща улица 

– ул. „Места“. Имотът е добит чрез Нотариален акт за дарение на недвижими 

имоти.  На терена има съществуваща сграда, построена с Разрешение за строеж№ 

1 от 09.01.2020г. за „Навесза паркомясто и склад“, издадено от Главния архитект 

на Община Исперих.  

Чрез преустройство на така изградения навес ще се обособи малък 

производствен обект. Също така към съществуващата сграда ще се направи 

дострояване, за удоволетворяване на санитарно, хигиенно – битовите и др. 

изисквания, както и да се обособят две независими и амлки по обем производства.  

Ще бъдат обособени две работилници, малък склад и битови помещения – стая за 

почивка и санитарен възел. Работилниците ще работят сезонно и с материали на 

клиента. В сградите няма да се складират суровини и продукция за дълъг период. 

Суровините ще се предоставят непосредствено преди обработката им. Амбалаж и 

дезифекзионни материали ще се съхраняват в два малки склада. 

Имотът се намира в земедлески район, където се отглежда захарно цвекло – 

суровина за маджуна. Обработката е малка по обем на продуктите, поради частния 

и малък характер на клиентите – за собствени нужди.  

В региона има потенциал за отглеждане на животни, като задоволяване на 

нуждите на хората с частни малки животновъдни стопанства.  Поради тази 

причина се обосолява и малка работилница за пълнене на колбаси – на частни лица 

и и малък характер на клиентите – за собствени нужди. 

 Производствито е безвредно.  

 С инвестицията ще се създадат условия за: 

-  развитие на малкия бизнес на територията на на Община Исперих.  
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-  повишаване на конкурентноспособността и съживявате на икономиката на 

населеното място. 

Подробна информация за разглежданите алтернативи:  

Местоположението на терена в структурата на населеното място е 

благоприятно за развитие на бъдещата инвестиция, тъй като се в покрайнините, с 

излаз на улица без интензивен трафик и с местно значение. Избора на конкретната 

площадка за създаване  на малък производствен обект е избрана на база на 

следните условия: 

• Използва се съществуващо свободно собствено дворно място с 

подходящо местоположение – достъп от прилежаща улица 

• Имотът не граничи и не попада в границите на защитена територия. 

•     До имота има изградена пътна инфраструктура. 

•     До имота има изградена водопроводна и електропреносна мрежа. 

•     Има достатъчно място за капацитета на инвестиционното намерение. 

•     Производството е безвредно. 

 Предвид гореизложените условия, на които отговаря имота, не са 

разглеждани други алтернативи, тъй като избраното място е подходящо и 

отговаря на изискванията за осъществяване на инвестиционното намерение. 
 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното 

предложение, даващи информация за физическите, природните и 

антропогенните характеристики, както и за разположените в близост 

елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените 

обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

 

 



12 

 

Имотът, върху който ще се осъществи инвестиционното предложение се 

намира в с. Подайва, община Исперих, област Разград – Североизточна България.  

Подробно описание имота, собствеността, площта, начин на трайно ползване, 

категория. 

• УПИ с номер VІІ–4, кв. 5, по плана на с. Подайва, общ. Исперих, обл. 

Разград.  

Имотът е собственост на: 

- Мехмед Ахмед Ахмед, с постоянен адрес: с. Подайва, община Исперих, 

област Разград, ул. „Васил Тинчев“ №7. Документи за собственост: Нотариален 

акт за дарение на недвижим имот №71, том V, рег. №8911, дело №766 от 

18.12.2019г.  

Площ на имота: 1 145 дка. 

Начин на трайно ползване: за производствени и складови дейности:  

Вид собственост: частна 

Имотът се намира в с. Подайва, при съседи:  

- север – земеделска земя 

- изток улица – ул. „Места“ 

- запад УПИ ІІ, кв. 5 – частен имот 

- юг УПИ VІ, кв.5 – частен имот 

Местоположение на ИП спрямо защитените зони: 

Лудогорие BG0000168  

Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

 Отстояние: 15 км 
с. Подайва 
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Лудогорие BG0002062 
Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици 

 Отстояние: 8 км 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето 

на инвестиционното предложение. 

Съществуващ ползвател на земята е собственикът на имота. 

Имотът има лице към съществуващата улица, и не се налагат допълнителни 

мерки за приспособяването на имота към съществуващите дадености на 

урбанизираната територия.   

Имотът, върху които ще се осъществи инвестиционното предложение се 

намира в землището на с. Подайва, община Исперих, област Разград – 

Североизточна България. Село Подайва се намира в Дунавската равнина. Имотът 

има излаз на прилежаща улица. 

След одобрение на застроителен план ще бъдат изготвени инвестиционни 

проекти по всички части за реализиране на строеж – работилници за маджун и 

пълнене на колбаси. 
 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, 

защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците 

на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

Имотът, предмет на инвестиционното предложение се намира в урбанизирана 

територия – с. Подайва, и от най-близките защитени зони е на: 

с. Подайва 
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- 5 км от защитена зона „Лудогорие” с идентификационен код BG0000168 

Защитена зона по Директива 92/ЕЕС за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна    

- 8 км от защитена зона „Лудогорие” с идентификационен код BG0002062 

Защитена зона по Директива 79/409/ЕЕС за опазване на дивите птици  

Местоположение на ИП спрямо защитените зони:  

В непосредствена близост до площадката няма чувствителни и защитени зони.  

В непосредствена близост до площадката няма елементи на НЕМ.  

В близост няма санитарно–охранителни зони на водоизточници за питейно 

водоснабдяване. 
 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 

(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или 

пренасяне на енергия, жилищно строителство). 

Допълнителни дейности: 

За реализиране на инвестиционното намерения няма нужда от допълнителни 

дейности. Имотът е водозахранен с необходимият дебит на водата, имотът е 

електрозахранен с необходимота мощност и в имота има изградено черпателно 

съоръжение за отпадни води. При необходимост от съоръжение за задържане на 

мазнините от измиване на съдовете за обработка на месотоу ще се предвиди в 

обекта съответното съоржение.  
 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение: 

За въвеждане в експлоатация са необходими разрешения и съгласувателни 

писма и становища от Агенция по храните, ВиК, Енерго Про и РИОСВ. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики 

на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се 

вземат под внимание, и по-конкретно: 
 

1. съществуващо и одобрено земеползване:  

по одобрен регулационен план на с. Подайва, УПИ с номер VІІ–4, кв. 5, по 

плана на с. Подайва, общ. Исперих, обл. Разград 

2. мочурища, крайречни области, речни устия: няма 

3. крайбрежни зони и морска околна среда: няма 

4. планински и горски райони: няма 

5. защитени със закон територии: няма 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа: няма 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа 

стойност: няма 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут 

или подлежащи на здравна защита: няма 
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IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху 

околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за 

околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното 

предложение: 
 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните 

активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, 

ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и 

защитените територии: 

Въздействие върху: 

- хората и тяхното здраве 

Въздействието върху хората и тяхното здраве може да възникне по време на 

строително–ремонтните дейности. 

По време на строителство има опасност от възникване на физически травми, 

затова се налага задължителен инструктаж на строителните работници и 

осигуряване на необходимите средства за индивидуална защита. 

При изпълнение на изкопни работи изкопите да бъдат оградени с бариери и 

сигнализирани с табели и светлинни сигнали, показващи наличието на опасност. 

Да бъдат осигурени необходимите средства за индивидуална защита при този 

вид работа. 

По време на експлоатация на такъв вид обект да се направи задължителен 

инструктаж на работещия персонал, който да се извършва периодично. Ще се 

изготвят и инструкции. Ще се осигурят лични предпазни средства. 

- земеползване 

В собствен имот ще се изградят две работилници, битова стая и санитарен 

възел с малък капацитет, общо в една сграда. Няма да има въздействие върху 

съседни имоти. Площта на имота в достатъчна степен удовлетворява параметрите 

на инвестицонното предложение.  

- материални активи 

С инвестиционното намерение не се унищожават стари материални активи, а 

ще се създадат нови такива.   

- атмосферния въздух 

При извършване на строително–ремонтните не се очаква отделяне на вредни 

емисии, възможно е да се наблюдават временни емисии от прах основно при 

изпълнение на пътната връзка към имота. 

Отоплението в сградата ще е с климатик, така че няма вредни емисии над 

нормите от топлоизточници. До площадката има изградена ел. инфраструктура. 

- води 

Въздействието върху водите се изразява в консумация на питейна вода по 

време на строително–ремонтни дейности и при експлоатация на обекта, както и 

генериране на отпадни води, които ще се заустват в новопредвидена черпателна 

септична яма или съоръжение за улавяне на мазнини от измиване на машините и 

инструментите за месото. 

Обектът ще се захрани с питейната вода от водопроводната мрежа на с. 

Подайва. Питейната вода отговаря на изискванията на Наредба №9 за качеството 
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на водата, предназначена за питейно–битови цели. За производствени нужди ще 

се използва също вода от водопроводната мрежа на селото.  

Дъждовните води ще се отвеждат съгласно площадкова канализация, 

следвайки естествения наклон на терена и площадките. 

В района на площадката на имота и до нея няма определени санитарно– 

охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно–битово 

водоснабдяване или източници на минерални води за ползване от населението. 

От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква промяна в 

състоянието на повърхностните и подпочвените води, тъй като не се предвижда 

заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. 

- почви 

По време на строително–ремонтните дейности ще има въздействие върху 

почвите при изграждане на бетонови фундаменти за поставяеми обекти или леки 

постройки. Обхватът на въздействието е с локален характер и се изразява в 

изземване на земни маси. Периода на въздействие е интензивен и кратък само по 

време на строителството, а степента на въздействие е ниска. За събиране на 

отпадните води ще се използва септична черпателна яма или при необходимост 

мазниноуловител. Те ще бъдат изградени с необходимата водоплътност, така че 

да осигури непропускливост в почвата. 

С прилагането на всички предвидени мерки не се очаква замърсяване на 

почвите от дейността на площадката в имота, както и извън него. 

- шумови въздействия и други физични фактори 

Очакват се повишени нива от шум по време на строително–ремонтните 

дейности в обекта. Шумовото въздействие ще е ограничено във времето и само 

върху обекта и работниците, участващи в изграждането. 

Нивото на шума на площадката няма да бъде увеличено. Няма да има 

дейности, при които да се допуска надвишаване на граничните стойности на 

нивата на шума в околната среда и в средата за обитаване, посочени в Наредба №6 

от 26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показатели за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от шум е върху здравето на 

населението, Обн. дв. бр. 58 от 18.07.2006г. издадена от МЗ и МОСВ. 

- флората и фауната 

Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, поради това, че 

имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение е в урбанизирана 

територия и не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 

територии (ДВ. бр. 133/1998г.) или в защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77/2002г.). 

Не се очаква фрагментиране на природни местообитания, както и изолация 

на животински видове, тъй като обекта включва съществуващи имоти, включени 

в селото. В имота има овощни дървета и наоколо няма гъста  природна 

растителност. Понастоящем имотът се ползва за стопански деойности от 

собсвеника: обработваема земя и стопанска сграда. Не се предвижда сеч или 
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засягане на растителността в обекта, тъй като понастоящем имотът е уреден откъм 

стопанска дейност – има засадени овощия. В района на околните имоти няма 

свободно растяша дървесна и храстовидна растителност. След приключване на 

строително–ремонтните дейности имотът ще се облагороди чрез засаждане с 

подходящи декоративни и плододайни дървесни видове, устойчиви на 

антропогенното въздействие, с което ще се осигури подобряване на околната 

среда. 

Отрицателни въздействия върху здравния статус на населението от 

прилежащия район не се очаква. 

Не се очаква въздействие върху земеползването, тъй като дейността ще се 

извършва само в границите на поземления имот, които са антропогенизирани. 

В непосредствена близост до обекта няма защитени природни обекти и 

паметници на културата. Не се очаква никоя от дейностите, свързана със 

строително–ремонтните дейности да има въздействие върху ландшафта, земните 

недра, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите 

елементи. 

По отношение на отпадъците подробно описание на видовете отпадъци и 

начините за предаване и оползотворяване е посочено в ІІ.11. Не се очакват 

въздействия при спазване всички изисквания в ЗУО. Изграждането и 

експлоатацията на обекта няма да промени минералното разнообразие на района. 

В обхвата на проучваната територия–площадката на инвестиционното 

предложение, няма разположени археологически паметници на културата, поради 

което не се очакват въздействия върху археологическите обекти. 

Не се предвижда използването на генетично модифицирани организми. 

В резултат на осъществяване на инвестиционното предложение: извършване 

на СМР по неговото изграждане и от експлоатацията му няма да има вредни 

въздействия за човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, 

въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното 

разнообразие и неговите елементи и защитените територии  

При спазване мерките по замърсявания на околната среда се свеждат до 

минимум. 

Очакваните замърсявания могат да се получат по време на изпълнение на 

СМР и експлоатация на обекта. 

✓ Замърсяване с разпилени отпадъци. 

✓ Неправилно третиране на отпадъците. 

✓ Реализиране на инвестиционното намерение не се очаква настъпване на  

дискомфорт на околната среда.  

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение:  

 

В резултат на осъществяване на инвестиционното предложение: извършване 

на СМР по неговото изграждане и от експлоатацията му няма да има въздействие 

върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение имоти и др.  
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На площадката и в близост около нея няма чувствителни зони, защитени 

територии и биологично разнообразие. 
 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на 

инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия: 

При строителството и експлоатацията на обекта, рискът от инциденти се 

състои в следното: 

- авария по време на изпълнение на СМР 

- опасност от наводнения 

- опасност от възникване на пожари 

Мерките за предотвратяване на описаните рискови от инциденти ще се 

разработят в следваща фаза на проектиране с изготвяне на авариен план и план за 

безопасност и здраве по време на изпълнение на СМР. 
  

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, 

кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, 

положително и отрицателно). 

- атмосферен въздух 

Незначително, краткотрайно по време на строителството. 

По време на експлоатация – незначително, дълготрайно. 

- води 

Незначително по отношение на повърхностните води, по отношение на 

подпочвените води – непряко, незначително. 

- почви 

Незначително въздействие. 

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; 

засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, 

курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и 

др.). 

Инвестиционното предложение е ситуирано в географски район: 

Североиточна България, в Лудогорието.  

Териториалният обхват е малък, тъй като имота, предмет на инвстиционното 

предложение се намира в покрайнините на урбанизираната територия – населено  

място с. Подайва, в края на регулационните му очертания. Не се очакват негативни 

въздействия върху населението на с. Подайва, на околните имоти и земеделска 

земя, на съществуващата флора и фауна.  

 

6. Вероятност, интензивност и комплексност на въздействието: 

По отношение на прогнозата за кумулативно въздействие от реализацията 

на инвестиционното намерение: 

- хората и тяхното здраве 

Кумулативно въздействие върху хората по време на строителството би се 

очаквало, ако в района се извършва строителство с мащаби подобни на 

инвестиционното намерение. Такова не е предвидено да се извърши и не се очаква 



19 

 

кумулативно въздействие. В близосто до обекта няма наличие на производства с 

подобен характер.  

- атмосферен въздух 

По време на строителството кумулативно въздействие не се очаква. 

Кумулативни и комбинирани въздействия не се очакват и по време на 

експлоатация, тъй като в близост няма други обекти.  

Не се очаква повишаване на фоновото замърсяване от разглеждания обект, 

тъй като същия се намира в близост до път. 

Допълнителното замърсяване на атмосферния въздух е незначително. 

- води 

По отношение въздействието върху водите не се очаква кумулативност. 

Отпадните води от обекта са битови и дъждовни. Битово–фекалните ще се 

заустват в септична яма. Водоснабдяването ще е от водопроводна мрежа за с. 

Подайва и няма да наруши водопотреблението му.  

- отпадъци 

Не се очаква кумулативност. 

- земни недра 

Поради сравнително малката засегната площ не се очаква кумулативно 

въздействие върху земните недра. 
 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и 

обратимостта на въздействието. 

Въздействието е само в рамките на имота на Възложителя. 

✓ продължителност – дълготрайна 

✓ честота – ниска 

✓ възможност за възстановяване – положителна 
 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или 

одобрени инвестиционни предложения:  

Няма други инвестиционни предложения за имота и за околните имоти 

Имотът, върху който ще се осъществи инвестиционното намерение се намира 

в с. Подайва, общ. Исперих – УПИ VІІ–4, кв. 5. В имота има съществуващ навес, 

който ще се преустрои в едноетажна сграда. 

В момента няма други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности. 

До имота има съществуваща инфраструктура: водозахранване и 

електрозахранване.  

Имотът се намира на края на регулацията на населеното място. 
 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията:  

Обектът е с малък производствен капцитет, и няма вредни въздействия от 

неговото реализиране, както и ако има тяхното намаляване би било твърде 

незначително, тъй като работи с малък производствен капацитет и само по 2-3 

месеца в годината.  
 

10. Трансграничен характер на въздействието: няма 
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11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното 

предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или 

компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия 

върху околната среда и човешкото здраве. 

Инвестицонното предложение не предвижда дейности и мероприятия, които 

да имат значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото 

здраве 

В съответствие със съвременни тенденции за устойчиво развитие и опазване 

на околната среда и здравето на населението и за свеждане до минимум 

въздействие върху околната среда се планират следните мерки: 

✓ Поддържане на района чист и недопускане разпиляване на строителни 

материали  и  отпадъци  по  време  на  строително-ремонтните  дейности, както  и 

безразборно разпиляване на птичи тор и отпадъци при експлоатация на фермата. 

✓ Да не се засягат площи извън предвидените в инвестиционното 

предложение. 

✓ При изкопните работи по време на строителството на съоръженията – ел. 

кабел, водопровод, септична яма и др., при наличие на хумусен слой той следва 

да се отделя и да бъде използван за площите предвидени за озеленяване, съгласно 

разпоредбите на Наредба №26 от 02.10.1996г. за рекултивация на нарушени 

терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемани и оползотворяване на 

хумусния пласт /ДВ. бр. 89/1996г., изм. и доп. ДВ. бр. 30/2002г./. 

✓ Осигуряване на сградите с необходимите противопожарни средства. 

✓ Екологосъобразно управление на отпадните потоци с прилагане на мерки 

за повторна употреба и оползотворяване. 

✓ По време на строително–ремонтните дейности и при експлоатация на 

обекта да се спазват изискванията на Наредба №3 за инструктажа на работниците 

и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, ДВ. 

бр. 44/19996г. 

✓ Изготвяне на инструкции за безопасност, авариен план за целия комплекс 

и програма за управление на отпадъците. 
 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

Няма да се очаква обществен интерес към инвестиционното намерени, 

извън рамките на предмета на дейността му.  

 

 

Възложител: ……………………….   Мехмед Ахмед 

         

 

Приложения: 1. Скица. 

2. Документи за собственост – 2 бр. 

3. ПУП – ПЗ за имота и заповед за одобрен ПУП -ПЗ 


