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До 

Директора на 

Регионалната инспекция 

по опазване на околната 

среда и водите 

гр. Пловдив 

 

 

 

 

ИСКАНЕ 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда (ОВОС) 

 

 

На Ваш № ОВОС-534-1/25.02.2022 г. 

 

 

 

Красимир Георгиев Карадамянов, гражданин на РБългария 

с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив, ул. „14-та“, № 5 
           /име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/ 

 

Лице за контакти: Малин Атанасов Калеников - пълномощник 

гр.Карлово, област Пловдив, ул. „Стара планина” №14  

Телефон, факс и е-mail: тел. 0888497681 

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за ново инвестиционно предложение по приложение №2, т.1, 

буква «д» от ЗООС за изграждане на обект: „Ферма за угояване на 50 броя телета и хале за 

селскостопанска техника и инвентар” в поземлен имот с идентификатор 81133.91.295, 

местност “ЧЕРНОЗЕМЕН” по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. 

Черноземен, община Калояново, област Пловдив. 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 

инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно 

предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС) 
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Прилагам: 

1.Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата - един 

екземпляр на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. 

2.Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата. 

3.Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) - един екземпляр 

на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. 

4.Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 

ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. 

    Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на 

посочения адрес на електронна поща. 

    Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: . . . . . . . . . . . . . Уведомител: . . . . . . . . . . . . 

 /подпис/ 
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Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

„ФЕРМА ЗА УГОЯВАНЕ НА 50 БРОЯ ТЕЛЕТА И ХАЛЕ ЗА 

СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ИНВЕНТАР”, В С. ЧЕРНОЗЕМЕН 
 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

Красимир Георгиев Карадамянов, гражданин на РБългария 

с. Черноземен, община Калояново, област Пловдив, ул. „14-та“, № 5 

           /име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/ 

 

Лице за контакти: Малин Атанасов Калеников - пълномощник 

гр.Карлово, област Пловдив, ул. „Стара планина” №14 

телефон, факс и е-mail: тел. 0888497681 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1.Характеристики на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение представлява Изграждане на „Ферма за угояване на 50 

броя телета и хале за селскостопанска техника и инвентар” като се изготви ПУП-ПРЗ /промяна на 

предназначението на земеделски земи/ на 2,500 дка в източната част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 

идентификатор 81133.91.295, местност “ЧЕРНОЗЕМЕН”, целият с площ 4,201 дка по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Черноземен, община Калояново, 

област Пловдив. Съгласно писмо издадено от РИОСВ-Пловдив с изх.№ ОВОС-534-1/25.02.2022 

г., горното предложение подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. 

Инвестиционното предложение е ново и не е свързано с разширение и/или изменение на 

производствена дейност на Възложителя. 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Застрояването ще бъде ниско - до 10 метра при спазване правилата и отстоянията на 

Закона за устройство на територията. Конструкцията ще е стомано-бетонна.  

Капацитетът е 50 телета. Отглеждането е оборно, с груб и концентриран фураж, който ще 

бъде съхраняван в сеновала. Персоналът е един гледач и обслужващият фермата ветеринарен 

лекар. Телетата ще се отглеждат по интензивен начин. Ще бъдат подхранвани с допълнително 

внесени храни, поставени в навеса. 

Отгледаните телетата ще се продава, след сключване на договори за всяка партида, при 

икономически най-изгодни условия за съответния момент.  

 

Инвестиционното намерение включва изграждане на 2 бр. навеси – единият вид сеновал, а 

другият навес за угояване, както и съпътстващите ги торова площадка, дезинфекционна 

площадка, трупосъбирателен пункт с шахта. 

Захранването с ток, ще се осъществи от съществуваща ел.мрежа. Захранването с вода ще е 

от водопровод на ВиК-мрежата. 

 

б)взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

Реализирането на ИП не е свързано с други инвестиционни предложения, съществуващи 

или планирани за района на с. Черноземен. 

Отгледаните телетата ще се продава, след сключване на договори за всяка партида, при 

икономически най-изгодни условия за съответния момент.  

За разглежданото землище инвеститорът няма данни за други реализирани животновъдни 

обекти, които отглеждат телета. Отглеждат се животни в личните стопанства на живущите в с. 

Черноземен. Капацитетът и характеристиките на тези малки животновъдни ферми са по 1- до 3 
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едри преживни животи и от 20-50 бр. кокошки. Съвместно с тях ИП  няма да води до 

замърсяване създаващо дискомфорт за околната среда. Не се очаква проява на негативно 

кумулативно въздействие за околната среда в резултат от експлоатацията на новата птицеферма. 

ИП не противоречи на действащите планове за района. За реализирането му е издадена 

Виза за проектиране, по реда на Закона за устройство на териториите.  

Не се очаква отрицателен кумулативен ефект с други съществуващи в района подобни 

производства. 

 

в)използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 
Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с 

използването на значителни количества природни ресурси.  

През строителния период ще се използват традиционни строителни материали (цимент, 

пясък, чакъл, стомана и др.) и ресурси (електроенергия и вода). Материалите за строителството 

ще бъдат доставени от съответните фирми.  

В процеса на експлоатация основно ще се използват вода и електроенергия.  

До имота има достъп по съществуващи път от общинската пътна мрежа. За нуждите на 

функциониране на обектите е положена трайна настилка. 

 

Няма да се засегнат представители на биологичното разнообразие. 

 

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

води; 

Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период и ограничено 

количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни 

остатъци от ремонта на сградата. 

Отпадъци генерирани през строителния период: 

- изкопни земни маси – 17 05 06; 

- бетон 17 01 01; 

- тухли 17 01 02; 

- керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 17 01 03; 

- смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 - 17 01 07; 

- дървесен материал от куфражи – 17 02 01; 

- смеси от метали - 17 04 07. 

 

Земните маси от горния почвен слой богат на хумус, ще бъдат запазени и след 

приключване на строителството ще бъдат използвани за обратна засипка и за озеленяване. 

Излишните земни маси, които ще създадат изкопните работи и генерираните строителни 

отпадъци ще бъдат транспортирани до място, определено от община Карлово.  

Общото количество строителни отпадъци ще е около 50 м3.  

 

При експлоатацията: 

По време на експлоатацията ще се формират различни отпадъци, свързани с характера на 

извършваните дейности. Освен това ще са формират малки количества битови отпадъци и малки 

количества строителни отпадъци при извършване на ремонтни дейности.  

 

Производствените отпадъци  са: 

02 01 01 утайки от измиване и почистване 

02 01 02 отпадъци от животински тъкани 

02 01 06 животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), 

отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им 
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02 05 99 отпадъци, неупоменати другаде. 

Битовите отпадъци ще се събират в метални контейнери, извозват от организацията 

изпълнител и предават за депониране на организирано депо за ТБО на територията на общината. 

Количествата опасни отпадъци също са твърде минимални и нормативното им третиране 

няма да е сериозен проблем. 

Отпадъците от отглеждането на животните ще се събират на торова площадка с площ 154 

м2. Отлежалата оборска тор ще се използва за наторяване на земеделските земи. 

 

След въвеждане в експлоатация на обекта Възложителят ще предприеме всички 

необходими дейности за спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците. Ще 

предприеме съответните действия, като осигури транспортиране на формираните отпадъци до 

депа, за тяхното обезвреждане.  

 

Труповете ще се съхраняват отделно в специално изградени хладилни камери и ще се 

предава за изгаряне, след сключване на договор. Ще се обособи трупосъбирателен пункт с шахта.  

 

Очаква се да се формират много малки количества опасни отпадъци при смяна на 

машинните масла, акумулатори за поддържащата техника и др. Генерираните опасни отпадъци 

ще се предават на съответните лицензирани фирми, притежаващи разрешителни, съгласно 

изискванията на Закона за управление на отпадъците. Всички отпадъци ще се събират разделно 

до предаването им на лица регистрирани по ЗУО. 

В настоящия момент не е възможно да се определи точно тяхното количество. Прогнозно 

полученият общ обем е около 2 м3 дневно. 

 

При отглеждането на телетата не се очакват големи количества отпадъчни води. Течния и 

твърд торов отпад ще се смесва със сламената постеля. При угояване средната дневна дажба е 10 

– 12 кг груб и концентриран фураж, а нормата за отделяне на фекалии и урина е до 30 -35 % от 

дневната дажба. Всеки месец дажбата се увеличава и към края на оборота достига около 50 кг 

груб и концентриран фураж. Дневно ще се получава около 70кг фекалии и урина, плюс постелята 

ще се получават около 120 кг торова смес. 

Торовата площадка, която ще е напълно достатъчна за складиране на изринатата торова 

постеля. След издаване на партидата, тя се изрива, складира се на торовата площадка и престоява 

необходимия срок за узряване. След което се изхвърля по нивите с тороразпръскващо ремарке. 

 

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

В следствие от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване 

на околната среда.  

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.  

- 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 

ограничен район и няма да предизвика въздействие върху жителите на селото и растителния и 

животински свят.  

 

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. 
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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.  

Земни недра - реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до промяна на 

геоложката основа с произтичащи от това последици.  

Въздух - при експлоатацията на обекта не се генерират вредни вещества, които да се 

отделят в атмосферата. Отоплението на сградата ще е с климатични системи. 

Шум – не се предвижда надвишаване на нормите, предвидени в съответните нормативни 

документи. На площадката, където се предвижда реализация на инвестиционното предложение 

няма източници извън нормите за шум. Шумът, който се отделя от движещите се части на 

машините и оборудването е под допустимия минимум. Прогнозираните нива на шума в района и 

отдалечеността от населеното място налагат извода, че реализирането на инвестиционното 

предложение няма да доведе до значимо влошаване параметрите на акустичната среда, тъй като 

нивата на шум са по-ниски от санитарните норми. 

Прогнозираните нива на шума в района на селото налагат извода, че реализирането на 

инвестиционното предложение няма да доведе до значимо влошаване параметрите на 

акустичната среда, тъй като нивата на шум са по-ниски от санитарните норми. 

  Няма източници на електромагнитни полета.  

  Оптичните ефекти се разделят на ефекти на засенване и на отражение на светлина. На 

практика нито едно от двете явления само по себе си не води до замърсяване на околната среда. 

Неприятни миризми – след реализацията на ИП несъмнено ще се почувства характерният 

мирис в околната среда. 

Вибрации По време на строително-монтажните работи вибрациите са фактор на работната 

среда при извършване на специфични дейности. По време на експлоатация естеството на проекта 

не е свързано с въздействие на вибрации. 

 

Прогнозна оценка за въздействие на вредните физични фактори:  
Териториален обхват на въздействие: локален;  

Степен на въздействие: незначително, обратимо;  

Продължителност на въздействието: временно за строителство; 

Честота на въздействието: ежедневно – за ограничен период от време;  

Кумулативен ефект: не се очаква  

Трансгранични въздействия – не сe очакват. 

 

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

предложение; 

Риск от аварии има при изпълнение на строителството на обекта. С оглед избягване 

опасността от аварии по време на строителството е необходимо, в следваща фаза на проектиране, 

да се изготви проект за организация и изпълнение на строителството. 

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опастност от 

земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични 

условия. 

 

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. 

Фермата ще е изградена съгласно условията и по реда на Наредба № 10/2000 г. за 

хигиенните изисквания и за здравната защита. За работниците се осигурява специално работно 

облекло. 
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Движещите се части на машините и апаратите са обезопасени чрез подходяща конструкция, 

съответни екрани и щитове, така че да се избегне възможността за механично захващане на части 

от тялото или от работното облекло. 

Електрическите инсталации за електроснабдяване и технологичното обзавеждане, както и 

собствените им ел. инсталации се обезопасяват против електрически удар. 

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще 

съществува в периода на изграждането и експлоатацията на обекта. Ще касае работещите на 

обекта. Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на 

работещите: 

- физическо натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани с използването на 

тежки машини - бетоновози, булдозери, товарни коли и др.; 

- риск от изгаряния, падания, травми и злополуки при неспазване на Наредба № 2 на МТСП 

за безопасни и здравословни условия на труд при СМР от 1994г. 

Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от възложителя 

фирми, в т.ч. и изпълняващи специализирани монтажни работи. Същите ще имат временен 

характер, като рискът се оценява като нисък до приемлив. Използването на лични предпазни 

средства (антифони, противопрахови маски, каски, работно облекло и обувки), изграждане на 

физиологични режими на труд и почивка, създаване и спазване на специфични правила за ръчна 

работа с тежести и товари, ще доведе до намаляване на риска. 

За осигуряване на безопасността на работа (хигиенизиране на производствените помещения 

и предотвратяване на евентуални пожари) е необходимо да се спазват следните изисквания: 

- Всички работници да бъдат запознати с правилата по БХТПБ и със специфичните 

особености на производството; 

- Да се провежда задължителен ежемесечен инструктаж на работниците; 

- Да се провежда задължителен инструктаж на новопостъпил работници. 

- На видни места в помещенията да се поставят нагледни материали – обща инструкция за 

участъка и др. 

- Периодично да се проверява годността на всички предпазни средства. 

 

За фермата ще се ползва съществуващата техническа и пътна инфраструктура от 

урбанизираната територия на с. Черноземен. 

 

Жилищната територия на с. Черноземен, общ. Калояново отстои на около 50 м. 
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За населението въздействията ще са без практически неблагоприятни здравни ефекти. По 

отношение на шума, като най-значим рисков фактор по време на изграждането и експлоатация на 

обекта, нивата на този фактор ще са по-ниски от допустимите съгласно действащите хигиенни 

норми. За намаляване въздействието му ще бъде засаден зелен пояс. 

 Съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум 

чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при 

изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството (ДВ бр. 

6/2007 г.) като задължителни елементи при организацията на строителните дейности се изисква 

защита на строителната площадка от строителните източници на шум и мерки, предвидени за 

това. Тези мерки трябва да осигурят нивата на шума съгласно нормите за обекти на защитата.  

Реализацията на ИП ще се генерира шум основно през строителния период и минимална 

степен през експлоатационния период. 

Понастоящем на територията на бъдещия обект няма източници на шум. Шумовият фон 

на площадката се създава от транспортните средства по непосредствено прилежащата до нея 

транспортна алея. 

Шумовият режим, създаван в околната среда по време на строителството на даден обект, 

се формира от шума, излъчван от строителната механизация и транспорт за изпълнение на 

предвидените по проект строителни работи – земекопни машини, товарни машини, транспортна 

техника, монтажно оборудване и др. Шумовите нива могат да варират в широки граници в 

зависимост от шумовите характеристики на отделните машини, коефициента на едновременна 

работа, моментното техническо състояние на машините, различно ниво на експозиция, 

квалификация на обслужващия персонал и др. 

Възможно е по време на строителството да се получават вибрации от отделни строителни 

машини. 

По време на експлоатацията  

Основните източници на шум, на територията на ИП, по време на експлоатацията му, са 

действията на съоръженията, климатичните системи и транспорта. 

В заключение, въздействието върху здравето на хората от реализирането на 

инвестиционното предложение е: 

 Без отрицателни въздействия върху здравния статус на населението; 

 Незначително по време на експлоатация. 

 

Заключение за въздействието върху населението и човешкото здраве  

 Изграждането на малката ферма е възможно да се реализира, без да застраши 

здравното състояние на работещите по строежа и експлоатацията и населението в краткосрочен и 

дългосрочен план.  

 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Навесите заугояване и сеновала ще бъдат разположени в източната част на имот с 

идентификатор 81133.91.295, по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. 

Черноземен, община Калояново, област Пловдив. 

 

Имотът не е разположен в защитена територия по смисъла на Закона за защитените 

територии и защитена зона, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Не попада и в обект 

за опазване на културното наследство. 

Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на отредената 

площадка. Не се налага ползването на допълнителни площи. 
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Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло във 

собствения имот. 

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително 

на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС. 

 

Инвестиционното намерение включва изграждане на 2 бр. навеси – единият вид сеновал, а 

другият навес за угояване, както и съпътстващите ги торова площадка, дезинфекционна 

площадка, трупосъбирателен пункт с шахта 

Угояването ще се извършва на около 50 бр. телета и продължава около 6 месеца. 

Храненето и поенето ще бъдат автоматизирани.  

Отглеждането е оборно, с груб и концентриран фураж, който ще бъде съхраняван в 

сеновала. 

 

Обектите във фермата са: 

- дезинфекционна площадка; 

- трупосъбирателен пункт; 

- торова площадка; 

- навес за угояване; 

- навес – сеновал и площадка за съхранване на инвентар; 

- площадка за селскостопанска техника. 

 

Има възможност за снабдяване с вода с питейни качества и електричество от мрежите 

съответно на ВиК и ЕВН. 

 

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

Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. До имота се достига по съществуващ път. Експлоатацията и поддръжката не 

изисква допълнителни помощни и комуникативни площи. 

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

Строителството ще се извърши на база одобрен план за безопасност и здраве, включващ и 

мерки за опазване на околната среда. Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск 

за състоянието на околната среда не се предвиждат. Ще бъдат спазвани изискванията на Наредба 

№2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. 

Експлоатационният процес е свързан с предоставяне на обслужващи дейности, 

поддържане на чистотата в обекта, поддържане на площите с ниска тревна растителност, охрана 

и др. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи хигиенно-защитни зони 

или оказващи значително въздействие върху околната среда.  

Експлоатационният период на обекта се определя от амортизацията на сградния фонд. 

При сегашните условия може да се предположи, че цялостна реконструкция и модернизация или 

извеждане от експлоатация на обекта ще се наложи след около 15 години. 

Строителството като организация ще се разгърне само върху имота и няма да засегне 

съседни имоти, като същото ще се извършва съгласно и план за безопастност и здраве. 

За предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на 

намиращите се на работната площадка, ще бъдат взети мерки за осигуряване на безопасност и 

здраве при работа. 

 

6. Предлагани методи за строителство. 
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Строителството ще се осъществи от местни строителни фирми и предприемачи. По време 

на строителството ще са необходима площ от 100 кв.м в рамките на имота за временна 

строителна база, в т.ч за разполагане на санитарно-битовите постройки за изпълнителите на 

строителството. 

При извършване на строителните дейности ще бъдат използвани конвенционални методи. 

Ще се проведат изкопни работи, изграждане на бетонови основи, кофраж и подземно включване 

към електропреносната и ВиК мрежи. 

Политиката на възложителя при избор на изпълнител за реализация на проекта е да 

изисква задължително добра организация и използване на съвременни методи на строителство. 

Целта е да се гарантира недопускане на отрицателно въздействие върху площадката и 

прилежащите територии и да се осигури висока степен на контрол на качеството и изпълнението 

на строително-монтажните работи. На строителната площадка се предвижда да работи една 

фирма за изпълнение на СМР. 

Предвижда се строително-монтажните работи на обекта да се извършват поетапно в 

следната последователност : 

- Подготовка на строителната площадка; 

- Временно строителство и оформяне на подходи и складови площи; 

- Земни работи; 

- Фундиране - фундаментна плоча; 

- Конструкция до кота ± 0.00; 

- Обратно засипване и изолации; 

- Груб строеж; 

- Ограждаща конструкция и преградни стени;  

- Инженерни мрежи и съоръжения; 

- Архитектурно строителни работи; 

- Външно оформяне на фасади; 

- Вертикална планировка и околно пространство (ландшафт и озеленяване); 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Селското стопанство съставлява най-важния дял на икономиката. Изключително 

благоприятното съчетание на природно-климатичните условия в общината са реална 

предпоставка за високата степен на развитие на селското стопанство. Поминъкът в района в 

преобладаващата си част от векове до наши дни е свързан със земеделието и животновъдството. 

Благоприятните климатични и почвени условия определят икономиката на района. Силно 

развито преди, животновъдството днес губи много от своите позиции. 

Необходимостта от инвестиционното  предложение произтича  от: 

- възможностите, които предоставят Европейските програми за финансиране. 

-настъпили промени в собствеността на земята; 

-настъпили промени в обществено-икономическите условия; 

-засиленият инвестиционен интерес към селското стопанство след присъединяването на Р 

България към ЕС. 

Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за реализиране на 

инвестиционното предложение. Имотът е собственост на възложителя, съгласно приложения 

нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот; 

Имотът е разположен в климатично и релефно подходяща среда за осъществяването на 

инвестиционното намерение; в близост е до регулацията на с. Черноземен и няма да има 

съществени екологични промени в района. 

 

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. 
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Имотът отстои на около 47 метра североно от регулацията на селото. 

 

 
 

9.Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

 

Зонирането е регламентирано с утвърдения земеразделителен план и Кадастрална карта на 

землището на с. Черноземен. 

 

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 е в близост до: BG0000429 – „Река Стряма”, защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (отстои на около 200 м 

западно). 

Инвеститорът ще изпълни всички необходими мерки свързани с опазването на тези 

защитени зони. 

 
Поради близостта на инвестиционното предложение /около 47 м от жилищни сгради/ от с. 

Черноземен и извършването на стопански дейности от хората, районът е беден от страна на 
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растителните и животински видове. Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие 

видове.  

Няма наличие на санитарно охранителни зони, свързани с питейни и други водохващания. 

Няма известни исторически и археологически паметници. 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

Инвестиционното предложение не е свързано с добив на строителни материали, 

изграждането или реконструкцията на водопроводни и/или канализационни колектори.  

Захранването с вода ще се осъществи от водопроводната мрежа на ВиК. 

Захранването с ток, ще се осъществи от ел.мрежа на EVN. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

Съгласно нормативно заложените в ЗУТ процедури, инвестиционните проекти ще се 

съгласуват с „ВиК” ЕООД-Пловдив и EVN Пловдив. 

 

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; 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

4. планински и горски райони; 

5. защитени със закон територии; 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

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

здравна защита. 

По време на строителството, както и по време на експлоатацията на обекта, няма да 

има пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на 

опазване в зоната. 

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други 

обекти, които са важни или чувствителни в екологично отношение, например влажни зони, водни 

течения или други водни обекти. Независимо от това възложителя ще осъществява контрол по 

време на строителсрвото и експлоатацията на обекта за недопускане на причини, които биха 

довели до пожари, аварии и невъзвратими щети. 

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма пътища и 

съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.  

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опастност от 

земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични 

условия.  

Имотът е в близост до: BG0000429 – „Река Стряма”, защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (отстои на около 200 м 

западно). Инвеститорът ще изпълни всички необходими мерки свързани с опазването на тези 

защитени зони. 

 

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: 
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От реализацията на предложението може да се каже, че няма опасности за отрицателно 

въздействие върху хората и тяхното здраве. Не се очакват въздействия на атмосферния въздух, 

атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното 

разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи. Няма единични групи и групови 

паметници на културата както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества 

и процеси, различни видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни 

изтачници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми. 

 

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. 

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще 

съществува в периода на изграждането и експлоатацията на обекта и ще касае работещите на 

обекта. Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на 

работещите: 

-наднормен шум, вибрации, работа на открито с непостоянен микроклимат, замърсяване на 

въздуха с прахови частици и ауспусови газове от бензинови и дизелови двигатели; 

- физическо натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани с използването на 

тежки машини - булдозери, товарни коли и др.; 

- риск от изгаряния, падания, травми и злополуки при неспазване на Наредба № 2 на МТСП 

за безопасни и здравословни условия на труд при СМР от 1994г. 

   Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от 

възложителя фирми, в т.ч. и изпълняващи специализирани строително-монтажни работи. Същите 

ще имат временен характер, като рискът се оценява на нисък до приемлив. Използването на 

лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски, работно облекло и обувки), 

изграждане на физиологични режими на труд и почивка, създаване и спазване на специфични 

правила за ръчна работа с тежести и товари, ще доведе до намаляване на риска. 

За населението въздействията ще са без практически неблагоприятни здравни ефекти. По 

отношение на шума, като най-значим рисков фактор по време на изграждането и експлоатация на 

обекта, нивата на този фактор ще са по-ниски от допустимите съгласно действащите хигиенни 

норми. За намаляване на въздействието ще бъде засаден зелен пояс. 

 

Експлоатацията на обекта не налага постоянно присъствие на персонал. Във фермата ще 

работи 1 гледач и 1 ветеринарен лекар. 

 

Спазването на конструктивните и технологичните изисквания, минимизиране до приемливи 

нива на травматичния риск. По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с 

Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично 

обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната 

политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп. 

Необходимо е де се предвидят достатъчни и адекватни мерки за елиминиране на опасността 

от злоумишлени действия на външни лица. Ще се организира денонощна охрана. 

Потенциален риск за здравето на работещите по поддръжката на машините съществува. Ще 

им въздействат отделените вредни вещества във въздуха и шумовата експозиция и от работата на 

ДВГ на машините. 

На инвеститорът не е известно има ли определени санитарно охранителни зони. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Директива 92/43/ЕЕС  
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Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Корине места, Рамсарски места, 

флористично важни места и орнитологични важни места. Най-близко разположената защитена 

зона е “Река Стряма”, определена съгласно Директива за за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна. Усвояването на територия, свързано с ИП извън ЗЗ, 

която се намира в близост до регулация, няма да доведе до значително отрицателно въздействие 

върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитите зони. 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

За изграждане на сградите ще се разработят технически и конструктивни проекти, които 

ще се базират на направени инженерно-геоложки проучвания за конкретната площадка. 

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще 

съществува само в периода на изграждането и ще касае само работещите на обекта. 

 Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.  

Няма риск от големи аварии и бедствия от реализацията на инвестиционното 

предложение. ИП не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал. 

 

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

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

Очаква се непряко въздействие върху околната среда по време на експлоатацията на 

обекта, и краткотрайно пряко въздействие по време на строителството. 

 

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.). 

Очакваното въздействие може да се оцени като въздействие с малък териториален обхват 

– на територията на площадката. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на строителните 

дейности, а при експлоатацията е сведена до минимум, по отношение на атмосферния въздух, 

водите, отпадъците, вредните физични фактори, биоразнообразието, въздействието е минимално 

и обратимо. По отношение на почвите и ландшафта е необратимо (при съществуване на 

сградите) и възстановимо след ликвидирането им. 

Малка вероятност от поява на отрицателно въздействие. 

Възможни вредни въздействия могат да бъдат реализирани при форсмажорни 

обстоятелства, свързани с природни бедствия и катастрофи, както и от действия предизвикани от 

субективни фактори. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

Продължителността на въздействието зависи от времето на изграждане на обекта. 

Обратимостта от въздействието е в зависимост от времето за реагиране при появата му. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

Вероятността от поява на негативно въздействие се определя като малка, вземайки под 

внимание естеството на предвижданата дейност и възможностите за регенерация на използваните 

природни ресурси. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Чрез използване на цялото получено количество оборски тор за наторяване.  

Чрез засаждане на зелен пояс. 
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10. Трансграничен характер на въздействието. 

Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер. 

 

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. 

 

Мерки, касаещи инвестиционното проектиране: 

- всички съоръжения следва да се проектират съгласно изискванията на Норми за проектиране на 

сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

- проектните решения по част “ВиК” да се съобразят с изискванията на нормативните документи 

за водите. 

- проектът за изкопните работи и вертикалната планировка да се съобрази с изискванията на 

Наредба № 26, като хумусният слой се събере на временно депо и се върне за възстановяване в 

зелените площи. 

- Да бъде проектирана част ВиК съобразена с изискванията на нормативните документи за 

водите.  

Мерки, касаещи строителството на обекта: 

- недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника върху почвата. 

- регламентирано управление на генерираните отпадъци. 

- да се засади зелен пояс от южната страна на имота. 

 Мерки, касаещи експлоатацията на обекта: 

- нормативно третиране на отпадъчните битово-фекални води; 

- битовите отпадъци да се събират разделно и да се третират съгласно Общинската програма за 

управление на отпадъците, с цел да не се създават предпоставки за замърсяване;  

- да се осигури квалифициран персонал, който да обслужва и следи изправността на системата за 

контрол и защита от аварии и работата й; 

- регламентирано управление на генерираните отпадъци. 

-Торовите маси да се оползотворяват в съответствие с Правилата за добра земеделска практика, 

разработени в изпълнение на изискванията на Наредба № 2/16.10.2000г. за опазване на водите от 

замърсяване с нитрати от земеделски източници; 

- При невъзможност за оползотворяване на цялото количество торови маси в земеделието, те да 

се третират в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците;  

- При експлоатацията на фермата да се предприемат всички необходими мерки за намаляване 

разпространението на неприятни миризми извън площадката 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

В изпълнение на чл. 4 от Наредбата по ОВОС, възложителят е информирал засегнатото 

население на селото. Публикувана е обява във вестник «Марица» от 27.01.2022 г. До настоящия 

момент няма проявен обществен интерес. 


