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І. Информация за контакт с възложителя: 
 „МИНСИД” ЕООД, ЕИК 201334186 
 Пълен пощенски адрес: гр. Стралджа, ул. „Младост” № 0 
 Адрес за контакти: гр. Стралджа, ул. „Младост” № 0 
 Телефон: тел.: 0889 815216 
 Лице за контакти: Николай Велев 
 
ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение 
1. Резюме на предложението 
  Настоящата Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС е изготвена 
на основание Изх. №КОС 01-1751/11.04.2017г. съгласно, който компетентният орган 
РИОСВ – Стара Загора преценя, че инвестиционното предложение е включено в 
Приложение № 2, към чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС и подлежи на процедура по преценяване 
на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

Предложението е свързано с изграждане на цех за производство на дървесни 
пелети от отпадъчна дървесина в ПИ с идентификатор 69660.501.2306 по КК на 
гр. Стралджа, Община Стралджа. 

Поземлен имот 69660.501.2306, намиращ с в гр. Стралджа, е собственост на 
„МИНСИД” ЕООД, съгласно Договор за продажба на търговско предприятие, том 1, рег. 
715/07.02.2011 г. представен в Приложение. Имотът е с площ от 3699 m2, с трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид 
застрояване. 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на основна сграда в 
имота, която се предвижда да бъде за производство на дървени пелети и обособяване на 
битови и санитарни помещения за персонала. Предвижда се обектът да се обслужва от 5 
души персонал. 
  Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от НУРИОВОС, е извършено писмено 
уведомяване на Кмета на Община Стралджа. С Вх. №337/27.03.2017г. е предоставена 
необходимата информация, съгласно чл.4, ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС в Община Стралджа. 

Засегнатото население е уведомено за инвестиционното предложение, като е 
публикувана обява във вестник „Ало Ямбол”, брой 17/24-30.04.2017 г. (представена в 
Приложение). 
 

1.1. Водоснабдяване 
  Захранването на имота с вода за питейно-битови нужди се предвижда да се 
осъществи от съществуващ уличен подопрод по ул. „Младост”, посредством изграждане 
на водопроводно отклонение от ПЕВП тръби. За обекта има сключен предварителен 
договор „ВиК” ЕООД - Ямбол. При оразмеряването ще се вземе предвид и необходимото 
противопожарно водно количество, съгласно Наредба №2 от ПСТН. 

Не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от 
повърхностни и подземни води и не се предвижда изграждане на нови съоръжения за 
водовземане. 
 

1.2. Канализация 
В района на разглежданата територия няма изградена канализационна мрежа. Като 

временно техническо решение, до изграждане и въвеждане в експлоатация на довеждаща 
канализационна инфраструктура в района, е предложен вариант с отвеждане на 
отпадъчните води във водоплътен черпателен резервоар, разположен в границите на 
имота, съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗУТ. Предвижда се черпателния 
резервоар да бъде изработен от антикорозионен материал – полипропилен, подходящ за 
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подземен монтаж, съобразен с чл.87 от ЗУТ, с обем съобразно натоварването на 
територията. Формираните отпадъчни води от резервоара, заедно с утайките периодично 
ще се изчерпват и ще се извозват за пречистване в действаща ПСОВ, при спазване 
изискванията на Закона за водите. 

Очакваното максимално отпадно водно количество е 0.18 m3/ден (изчислено 
съгласно Приложение №3 на Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на 
сградни водопроводи и канализационни инсталации). 
 

1.3. Електроснабдяване 
  Ел. захранването на имота ще се осъществи от съществуващата в района ел. 
мрежа. За обекта има сключен предварителен договор с „ЕВН България 
Електроразпределение” ЕАД, КЕЦ Ямбол. 
 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение: 
 Необходимостта от предложението е продиктувана от желанието на собственика за 
изграждане на цех за производство на дървесни пелети от отпадъчна дървесина и 
наличието на собствен имот за реализация на инвестиционната инициатива. 
 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с 
други предложения: 

(доп. – ДВ, бр.12 от 2016г.) 
Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на цех за производство на 

дървесни пелети от отпадъчна дървесина в ПИ с идентификатор 69660.501.2306 по КК на 
гр. Стралджа, Община Стралджа. За обекта на основание чл. 140 от ЗУТ е издадена Виза 
за проектиране от гл. арх. на Община Стралджа. 
 
4. Подробна информация за разгледани алтернативи: 
  Алтернативи по отношение реализацията на инвестиционното предложение не са 
разглеждани, поради липса на други подходящи терени, собственост на възложителя. Има 
възможност за осигуряване на вода за питейно-битови нужди и за електрозахранване, 
както и съществуваща пътна инфраструктура, от която може да се осъществи достъп до 
имота. 
 
5. Местоположението на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството: 

Теренът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, се намира в 
индустриалната зона на гр. Стралджа, ПИ с идентификатор по КК 69660.501.2306, 
землище на гр. Стралджа, Община Стралджа (Фиг. 1). 
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Фиг. 1. Сателитна снимка на района с отбелязано местоположението на  

ПИ 69660.501.2306 по КК на гр. Стралджа 
- териториален обхват на ИП 
- граница на ЗЗ BG0000196 „Река Мочурица” 

 
Площта на имота е напълно достатъчна за осъществяване на спомагателните 

дейности по време на строителството – депо за отделения хумус и площадка за 
строителни материали. Изключва се възможността за засягане на територии извън 
площта на имота. 
 
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително 
на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от 
приложение №3 към ЗООС: 

(доп. – ДВ, бр.12 от 2016г.) 
  Предложението е свързано с изграждане на цех за производство на дървесни 
пелети от отпадъчна дървесина. 
  Производството на пелети се получава чрез пресоване на суха дървесна маса – 
дървени стърготини и трици, без използване на допълнителни вещества. Дървесните 
стърготини и трици се изсушават чрез технологична линия, след което, при много високо 
налягане чрез компресия, се оформят в твърди компактни пелети с размери от 3 до 6 mm, 
без да се използва спойващо вещество. 

ПИ 69660.501.2306 
гр. Стралджа 

Защитена зона  
BG 0000196  

„Река 
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  Дървесната маса се раздробява в дробилна машина, след което чрез шнек се подава 
към бункера за стърготини. От там тя постъпва в сушилен тунел, където престоява до 
пълно изсушаване. Изсушаването се осъществява чрез димни газове от изгорени в 
специална пещ дърва, като димните газове от горенето чрез димоход се подават в 
сушилния тунел. След пълното му изсушаване, материалът постъпва в циклон, където се 
разделят сухите дървесни трици от димните газове и от там постъпват в пелетиращата 
машина за производство на пелетите. Принципът на действие на гранул пресата се 
основава на пресоване на предварително кондициониран материал, посредством 
притискане между въртяща се перфорирана матрица и неподвижни ролки. След 
пелетиращата машина готовите гранули постъпват в найлонови чували, които се 
вакумират. 
  Дневният капацитет на произвоство е 1500 kg опаковани пелети. 

Готовите пелети се пакетират в торби по 15 kg и се съхраняват в склад за готова 
продукция. 
 
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: 
  До разглеждания имот има изградена пътна инфраструктура и не се предвижда 
изграждане на нова. 
 
8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване: 

Програмата за дейностите включва: 
 Проектиране; 
 Строителство; 
 Експлоатация. 

 
9. Предлагани методи за строителство: 
 Предвижда се изпълнението на стандартни за такъв тип строителство дейности – 
изкопни, армировъчни, бетонови и монтажни. Сградата ще бъде от метална конструкция 
и готови панели. Предвижда се към нея да бъдат обособени битови помещения за 
персонала на обекта. 

Строителството ще бъде съобразено с посочените във визата показатели на 
застрояване както следва: 

- Пзастр – мах 80 %; 
- Кинт – мах. 2.5; 
- Озел. – мин 20 %. 

 
  10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството 
и експлоатацията: 

По време на строителството използваните природни ресурси ще са строителни и 
инертни материали. При експлоатация на обекта ще се използват – питейна вода и 
електроенергия. Питейната вода и електроенергията ще се ползват след сключване на 
договор с експлоатационните дружества, а именно – „ВиК”- ЕАД и „ЕВН България 
Енергоразпределение” ЕАД. 
 
1. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на 
третиране: 

I. По време на строителството 
Отпадъците, които се очаква да се генерират в резултат от строителните дейности, 

по вид и количество са представени, съгласно Приложение №1 към чл.5, ал.1 от Наредба 
№2/2014 г. (изм. ДВ бр. 32/21.04.2017 г.) за класификация на отпадъците. Отпадъците от 
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строителните дейности ще се генерират еднократно, само за периода на изграждане на 
обекта: 

Строителни отпадъци: При осъществяването на строителни дейности за 
изграждането на обекта се очаква отделяне на смесени строителни отпадъци от 
използваните строителни материали: 17 01 01 – бетон; 17 02 01 – дървесина; 17 02 02 – 
стъкло; 17 02 03 – пластмаса; 17 04 05 – чугун и стомана; 17 04 07 – смеси от метали; 17 
04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10. Очакваното количеството на 
строителните отпадъци, които ще се генерират при строителство на обектите е около 
50 m3. 

При изкопните работи и строителни дейности ще се отделят почва, камъни и 
изкопани земни маси с код и наименование: 

17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03; 
17 05 06 – изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05. 
Строителните отпадъци, които ще се генерират, изискват специален контрол по 

тяхното събиране и извозване. Съгласно изискванията чл. 11, ал.1 от ЗУО (обн. ДВ, 
бр.53/13.07.2012г.), преди започване на СМР, ще бъде изготвен План за управление на 
строителните отпадъци, който ще бъде включен в обхвата на инвестиционния проект по 
Глава Осма от Закона за устройство на територията. Планът ще бъде изготвен в 
съответствие с изискванията на Наредбата за управление на строителни отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни отпадъци (приета с ПМС 277/05.11.2012 г., ДВ, бр. 
89/13.11.2012 г.). 

Генерираните от обекта строителни отпадъци ще се събират и съхраняват разделно 
на специално обособена площ, в рамките на имота, до натрупване на подходящо за 
извозване количество. Предаването на строителните отпадъци за последващо 
оползотворяване ще се извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи 
разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за 
съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба 
№2/2014 г. за класификация на отпадъците. 

При новото строителство, отделеният хумусен пласт, ще се складира на депо в 
обособена част в границите на имота и ще се използва за оформяне на зелените площи в 
съответствие с изискванията на Раздел III от ЗООС. 

Битови отпадъци: В периода на строителните работи ще се генерират смесени 
битови отпадъци с код 20 03 01 от работниците на обекта. Количеството им е в пряка 
зависимост от числеността на строителните работници. Събирането и извозването на 
отпадъците ще се извършва по утвърдената схема за Община Стралджа. 

II. По време на експлоатация 
При експлоатация на обекта ще се генерират смесени битови отпадъци с код 20 03 

01, които няма да надхвърлят нормалните количества за аналогични обекти. Основен 
показател при дефиниране на количеството на БО е нормата на натрупване, показваща 
количеството отпадъци, образуващи се от установена разчетна единица за определен 
период от време (година, денонощие). Съгласно определената в Програмата за 
управление на отпадъците на територията на Община Стралджа 2014-2020 г., норма на 
натрупване от около 300 kg/ж.год. и максималния брой на персонала, количеството на 
БО, които се очаква да се генерират, е около 1.5 t/година. Морфологичният състав на 
ТБО, ще бъде подобен както от населените места. 

Съдовете за събиране на битовите отпадъци също ще са в зависимост от вида на 
сметоизвозващите коли. По време на експлоатацията на обекта, ще бъде организирано 
събирането и извозването на битовите отпадъци, съгласно утвърдената за района на 
инвестиционното предложение, схема за сметосъбиране и сметоизвозване. Отпадъците 
ще се извозват на определеното за Община Страдлжа депо. 
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Отпадъци от опаковки: от дейността на обекта ще се генерират следните 
отпадъци: 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки; 15 01 02 – пластмасови опаковки. 
Количеството на отпадъците от опаковки, което се очаква да се генерира е около 
0.05 t/год. Отпадъците от опаковки ще се събират разделно и ще се предават на лица, 
притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по 
чл. 35 от ЗУО (обн. ДВ, бр. 53/2012 г.) и/или на организация по оползотворяване. 

Производствени и опасни отпадъци: 
От производствения процес отпадат следните отпадъци с код и наименование, 

съгласно Наредба №2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците: 03 01 01 – отпадъци 
от корк и дървесни кори и 03 01 05 – трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 
плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04. 

Дървесните парчета ще се събират и съхраняват в контейнери вътре в работното 
помещение до предаването им за оползотворяване на лица, притежаващи разрешение, 
комплексно разрешително или регистрационен документ чл.35 от ЗУО, за съответната 
дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №2/2014 г. за 
класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор. 
 
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
върху околната среда: 
 С цел да не се допуснат замърсявания на прилежащите терени по време на 

строителните работи, ще се предприемат съответните мерки, съгласно изискванията на 
чл.70 от Наредба №1/2005г. за ограничаване на праховите емисии при 
товарене/разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и строителни 
материали; 

 Технологично оборудване, осигуряващо минимално потребление на електрическа 
енергия; 

 Организирано събиране и извозване на БО по съществуващата до сега схема в Община 
Стралджа; 

 Предаване на формираните строителни, производствени и опасни отпадъци, за 
последващо третиране на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително 
или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за съответната дейност и площадка за 
отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на 
отпадъците, въз основа на писмен договор. 

 Организирано третиране на битово-фекалните отпадъчните води при експлоатацията 
на обекта; 

 Осигуряване на работниците необходимите лични предпазни средства за опазване 
здравето им; 

 Инструктаж на строителните работници и служителите, заети с производствената 
дейност. 

 
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство и третиране на отпадъчните води): 
 добив на строителни материали – НЕ 
 нов водопровод – изграждане на водопроводно отклонение до имота 
 добив или пренасяне на енергия – НЕ 
 жилищно строителство – НЕ 
 други – изграждане на цех за производство на дървесни пелети от отпадъчна 

дървесина в ПИ с идентификатор 69660.501.2306 по КК на гр. Стралджа 
 третиране на отпадъчните води – ДА 
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Третирането на отпадъчните води е решено чрез изграждане на водоплътен 
черпателен резервоар в границите на имота. Предвижда се черпателния резервоар да бъде 
изработен от антикорозионен материал – полипропилен, подходящ за подземен монтаж, с 
обем съобразно натоварването на територията. Формираните отпадъчни води от 
резервоара, заедно с утайките периодично ще се изчерпват и ще се извозват за 
пречистване в действаща ПСОВ, при спазване изискванията на Закона за водите, след 
сключване на договор. 

 
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение: 

Всички предвидени СМР ще бъдат реализирани съгласно изискванията на Закона 
за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и др. приложима 
нормативна уредба. 

При проектирането на обекта и реализирането на инвестиционното предложение 
са необходими и разрешителни от следните ведомства и служби: 
 РС „ПБЗН” – гр. Стралджа; 
 „В и К” ЕООД - Ямбол; 
 „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД; 
 РЗИ гр. Ямбол. 
 
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда: 

(нова – ДВ, бр.3 от 2006г.) 
Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на 

почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и 
по време на експлоатацията. Не се очакват негативни влияния върху отделните 
компоненти на околната среда и върху факторите, които ѝ въздействат. 

Предлаганото инвестиционно предложение няма да доведе до замърсяване и 
дискомфорт на околната среда тъй като: 
 не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в 

околната среда; 
 не се засягат чувствителни, уязвими, защитени, санитарно-охранителни зони и др. 
 предвиждат се съответните решения за екологосъобразно третиране на отпадъчните 

води; 
 третирането на отпадъците ще се осъществява в съответствие с изискванията на ЗУО 

(ДВ, бр.53/2012 г.). 
 
16. Риск от аварии и инциденти: 

(нова –ДВ, бр.3 от 2006г., доп. – ДВ, бр.12 от 2016г.) 
Предлаганото инвестиционно намерение не съдържа дейности, които могат да 

доведат до тежки аварии и инциденти, застрашаващи околната среда. За предотвратяване 
на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на 
служителите, както и изпълнение на мерки, за предотвратяване на възможни опасности за 
работещите на обекта. Това ще гарантира създаването на работна площадка с безопасни и 
здравословни условия на труд. 

За намаляване на риска от аварии и инциденти ще бъде създадена организация на 
строителния процес, като всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифициран и обучен 
за целта персонал. 
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ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение: 
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенни 
характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната 
екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна 
защита и отстоянията до тях: 
 (доп. – ДВ, бр.3 от 2011г.) 

Представени са: 
 Скица №15-632411/27.12.2016 г. на имот с идентификатор 69660.501.2306, 

землище гр.Стралджа, придружена със списък с координати на точките, 
определящи границите на имота; 

 Договор за продажба на търговско предприятие, том 1, рег. 715/07.02.2011 г.; 
 Карта на ЗЗ ВG 0000196 „Река Мочурица”, М 1:100 000; 
 Част от Карта на защитените територии с означено местоположението на обекта, 

М 1:600 000. 
 

 Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и 
отстоянията до тях: 

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 
69660.501.2306 по КК на гр. Стралжда, намиращ се в индустриалната зона на града. В 
непосредствена близост до разглеждания имот няма обекти подлежащи на здравна 
защита. 

Най-близко разположените жилищни сгради от гр. Стралджа се намират на повече 
от 110 метра в северозападна посока (Фиг.2). 
 

 
Фиг. 2. Сателитна снимка на района с отбелязано местоположението на разглеждания имот и 

най-близко разположените до него жилищни сгради 
 
2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или 
трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 
ползватели на земи: 

 Разглежданата територия, върху която предстои да се извърши новото 
строителство е собственост на Възложителя; 

ПИ 69660.501.2306 
гр. Стралджа 

110 m 
130 m 

жилищни сгради 
в гр. Стралджа 



 10

 Върху имота с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване” няма 
ограничения; 

 Предлаганото строителство е добре приспособимо към околните терени на имота; 
 По време на СМР няма да се използват терени извън площадката на 

инвестиционното предложение; 
 Използваните природни ресурси ще са строителни и инертни материали. 

 
При строителството и експлоатацията на цеха за производство на дървени пелети не 

се предвижда преотреждане на имотните граници. 
В съседство няма съществуващи обекти и дейности, които да влизат в конфликт с 

изграждането и експлоатацията на предвидените в инвестиционното предложение 
дейности. Не са необходими специални мерки за съвместяването им. Възложителите 
нямат информация за бъдещи планирани ползватели на земи. 
 
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове: 

Съгласно скица №15-632411/27.12.2016 г. имот с идентификатор 69660.501.2306, 
намиращ с в гр. Стралджа е с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и 
начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. 
 
4.  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: 

 (доп. – ДВ, бр.13 от 2011г.) 
 С реализиране на инвестиционното намерение не се засягат чувствителни 
територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени и санитарно-охранителни 
зони. 
 
 Защитени зони като част от ЕЕМ НАТУРА 2000, в които могат да участват 

защитени територии: 
Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение, 

не попада в границите на защитена зона от Екологичната мрежа НАТУРА 2000. Най-
близо разположена е защитена зона BG0000196 „Река Мочурица”, за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 
21/2007), изм. с РМС №811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.), разположена на разстояние от 
около 380 m южно от разглежданата територия. 

 
Целите на опазване на ЗЗ BG 0000196 „Река Мочурица” са: 

 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 видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 
Предмет на опазване в ЗЗ „Река Мочурица” са следните видове: 
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Природни местообитания: 
91AA*  Източни гори от космат дъб 
91M0  Балкано-панонски церово-горунови гори 
92А0  Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba 
1340*  Континентални солени ливади 
1530*  Панонски солени степи и солени блата 
6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 
6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea 
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс 
6510 Низинни сенокосни ливади 
8230 Силикатно скали с пионерна растителност от съюзите на Sedo-Scleranthion 

или Sedo albi-Veronicion dillenii 
8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 
 
Бозайници: *Европейски вълк /Canis lupus/, Видра /Lutra lutra/, Добруджански (среден) 
хомяк /Mesocricetus newtoni/, Лалугер /Spermophilus citellis/, Пъстър пор /Vormela 
peregusna/. 
 
Земноводни и влечуги: Червенокоремна бумка /Bombina bombina/, Жълтокоремна бумка 
/Bombina variegata/, Ивичест смок /Elaphe quatuorlineata/, Обикновена блатна костенурка 
/Emys orbicularis/, Шипобедрена костенурка /Testudo graeca/, Шипоопашата костенурка 
/Testudo hermanni/, Голям гребенест тритон /Triturus karelinii/, Пъстър смок /Elaphe 
sauromates/, Жълтокоремна бумка/ Bombina variegate/. 
 
Риби: Маришка мряна /Barbus plebejus/, Европейска горчивка /Rhodeus sericeus amarus/, 
Обикновен щипок /Cobitis taenia/. 
 
Безгръбначни: Бисерна мида /Unio crassus/, Обикновен паракалоптенус /Paracaloptenus 
caloptenoides/, Ценаргион /Coenagrion ornatum/, Лицена /Lycaena dispar/, Обикновен сечко 
/Carambyx cerdo/, Бръмбър рогач /Coenagrion mercuriale/, Буков сечко /Morimus funereus/, 
Осмодерма /Osmoderma eremite/, *Алпийска розалиа /Rosalia alpine/. 
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Местоположение на предвижданото ИП спрямо защитената зона 

 
- местоположение на разглежданата територия 

Фиг. 3. Част от карта на Защитена зона ВG 0000196 „Река Мочурица 
 
 Защитени територии: 

Теренът не попада в Защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии. Най-близко разположената защитена територия е Защитена местност (ЗМ) 
„Блатото”, намираща се на повече от 5 km югоизточно от планираната територия, в 
землището на с. Палаузово, Община Стралджа. 

ЗМ „Блатото” е обявена със Заповед № 1938 от 03.07.1970 г., ДВ бр. 65/1970 г., 
Промяна в площта - актуализация със Заповед №РД-949 от 28.12.2007 г., ДВ бр. 32/2008 
г. и е с площ от 15.45 ha. 

Целта на обявяване на ЗМ е опазване на естествено находище на блатно кокиче. 
Тя има следния режим на дейности: 
1. Забранява се разораване, отводняване или изменяне начина на ползуване на 

терените, което води до унищожаване находищата на блатното кокиче; 
2. Забранява се пашата на добитък и косенето на ливадите преди прибирането на 

блатното кокиче - не по-рано от 30 май. 
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- местоположение на разглежданата територия 

Фиг. 4. Местоположение на разглежданата територия спрямо защитените територии в 
района. Част от карта на защитените територии, М 1 : 600 000 

 
 
 Национална екологична мрежа: КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места 

за растенията и орнитологично важни места /ОВМ/ 
Теренът, върху който ще се реализира инвестиционното предложение не засяга 

КОРИНЕ места, Рамсарски места, важни места за растенията и орнитологично важни 
места. 
 
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси: 

(нова –ДВ, бр.3 от 2006г.) 
Реализацията и в последствие експлоатацията на обекта не предполага оказване на 

негативно въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси в 
района. 
 
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение: 

Не се предлагат алтернативни варианти за реализиране по отношение на 
местоположение, имайки предвид факта, че имотът е придобит от възложителя с цел 
реализиране на посочената инвестиция. 
 
ІV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните 
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение): 
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 генетично модифицирани организми: 
 (изм. – ДВ, бр.3 от 2011г.) 
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 Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползване, материалните активи 
Процесът на реализация на инвестиционното предложение ще бъде съобразен с 

всички законови и нормативни изисквания, и няма да води до значими негативни 
последици по отношение на компонентите на околната среда. Не се очаква вредно 
въздействие върху хората живеещи в района и тяхното здраве. Строително-монтажните 
работи са свързани и с известно шумово замърсяване, но по интензитет и времетраене не 
се очаква надвишаване на нормите за производствен шум. Те ще са само по време на 
строителството и с ограничен обхват. Описаните евентуално рискови фактори за здравето 
се отнасят за работещите по време на изпълнението на строителните работи на 
площадката, а не за живущите в района. При така разглежданите интензивност и 
продължителност на действие на тези фактори може да се заключи, че не се очаква 
вредно въздействие върху хората живеещи в района и тяхното здраве. 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до негативно 
въздействие върху здравно хигиенните аспекти на средата. Здравен риск за работещите и 
посетителите на обекта не се очаква. Не се очаква и неблагоприятно въздействие от 
дейността на обекта върху намиращите се в близост обекти подлежащи на здравна 
защита. 
 
 Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата 
1). Източници на неорганизирани емисии: 
 Строителни работи 
  За определяне емисиите от строителните машини е използвана Актуализирана 
единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, 
Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География, БАН, декември 2010г., 
утвърдена със Заповед №РД-165/20.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите. 
Емисионните фактори, съгласно SNAP CODE 080800: Промишлена техника от горната 
методика, са както следва: 
 
Таблица Емисионни фактори на емитираните замърсители от транспортните и 
строителни машини 

(дизел) EF 
[g/kg гориво] 

NOx CO 

Промишлена техника 48.8 15.8 
 
При едновременна работа на тези строителни машини очакваните емисии са както следва: 
 
Таблица Вид и параметри на емитираните замърсители от строителните машини 

Източник бр. 
Вид и мощност на 

емисиите, g/s Гориво 

СО NOх kg/h 

Строителна техника 3 0.13 0.41 30 
 
2). Източници на организирани емисии: 
  Източник на организирани емисии на обекта е метален комин с Ф500, Н = 12 
метра. 
Осигуряването на димни газове за изсушаване на материала става посредством пещ на 
дърва. Съгласно технологичния процес, един цикъл е с продължителност 2 часа на ден. 
През този период ще се изгарят около 0.5 m3 суха дървесина, което означава 0.25 m3 
(175 kg) суха дървесина на час. Изгарянето на това количество дърва води до емитиране 
на серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид. От увлечения материал ще се 
емитира и общ прах. Осигуряването на движението и изхвърлянето на атмосфера на 
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димните газове ще се осъществява с вентилатор за димни газове с дебит от 5000 m3/h или 
1.4 m3/s. За улавяне на увлечения дървесен прах в технологичната линия са предвидени 
циклон и ръкавен филтър. Ефективността на циклона е от порядъка на 60%, а на ръкавния 
филтър около 95%. 
 
Очакваните мощности на емисии на замърсители са както следва: 
 
Топлинната мощност на пещта е от порядъка на 0.34 МW. 
 

Количествената характеристика на вредните вещества, емитирани от ИУ е 
определена на база нормативно допустимите емисии (НДЕ), определени с Наредба №1 от 
27.06.2005 г. за норми за допустими емисии. Т.к. топлинната мощност на източника е под 
0.5 МW за него не би могло да се приложат НДЕ за горивни източници по Приложение 
№7 на Наредба №1. В случая като максимални мощности на емисии са приети 
нормативно допустимите такива за такъв род процеси, а имено Приложение №2 на 
Наредба №1 от 27.06.2005г. по отношение на SO2 и NOх, чл.13 за СО и Чл.11 за общ прах. 
 

В следващата таблица са представени данни за мощностите на емисиите на 
замърсители от тези процеси и инсталации, съгласно НДЕ, определени с Наредба №1 от 
27.06.2005г. за норми за допустими емисии: 

 
Мощност на  емисиите 

Процес/ 
инсталация 

Очаквани мощности на емисии 
SO2 NOх CO прах 

mg/m3 g/s mg/m3 g/s mg/m3 g/s mg/m3 g/s 
Инсталация за 
производство на 
дървесни пелети от 
отпадъчна дървесина 

400 0.6 
(1kg/y) 

400 0.6 
(1kg/y) 

100 0.14 
(0.2kg/y) 

150 0.21 
(0.4kg/y) 

 
В следващата таблица е направен преглед на нормите и допустими отклонения 

(ДО) за замърсителите, съгласно Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен 
диоксид, азотeн диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон 
в атмосферния въздух, издадена от Министерството на околната среда и водите и 
Министерството на здравеопазването и в сила от 30.07.2010 г. (Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 
2010 г.) и Наредба №14 за норми за пределно допустими концентрации на вредни 
вещества в атмосферния въздух на населените места от 23.09.1997 г.: 
 
Пределно допустими норми 

Норма Период на 
осредняване 

Стойност Допустимо отклонение 
в рамките на една КГ 

Дата, към която нормата трябва 
да бъде спазена 

Азотен диоксид и азотни оксиди 
СЧНОЧЗ 1 час 200 μg/m3 18 01.01.2010 г. 
СГНОЧЗ 1 календарна година 40 μg/m3. -  

Въглероден оксид 
НОЧЗ Максимална 8 часова 

средна стойност в 
рамките на 
денонощието 

10 mg/m³ - 01.01.2010 г. 

Общ прах 
СГКПДК 1 година 0.15 mg/m³ - 01.01.2004 г. 
МЕKПД
К 

0.3 час 0.50 mg/m³ - 01.01.2004 г. 
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Серен диоксид 
СЧНОЧЗ 1 час 350 μg/m3 24 01.01.2005 г. 
СДНОЧЗ 24 часа 125 μg/m3. 3 01.01.2005 г. 

 
Легенда: 
“-“ няма норма; 
- СЧНОЧЗ – средночасова норма за опазване на човешкото здраве; 
- СДНОЧЗ – средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве; 
- СГНОЧЗ – средногодишна норма за опазване на човешкото здраве; 
-МЕКПДК – максимално еднократна пределно допустима концентрация. 
- СГКПДК - средногодишна пределно допустима концентрация 
 

За определяне на разпространението на замърсителите: серен диоксид, азотни 
оксиди, въглероден оксид и общ прах, емитирани от неподвижни източници от 
инсталации за производство на дървесни пелети от отпадъчна дървесина, е използван 
Гаусов струен модел – Plume, утвърден от МОСВ, публикуван в Бюлетин строителство и 
архитектура-брой 7/8’98. Използвана е опцията на модела „Очаквани концентрации на 
вредни вещества в приземния слой” за всички изпускателни устройства (ИУ) на 
площадката за всеки емитиран замърсител. 

Като входни параметри на модела са използвани данните за височината и 
сечението на изпускащото устройство, дебита и температурата на емисионните потоци, 
нормативно допустимите емисии, съгласно Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за 
допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти 
и дейности с неподвижни източници на емисии, издадена от министъра на околната среда 
и водите, министъра на икономиката, министъра на здравеопазването и министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 
6.08.2006 г. 

За добиване на реална представа за териториите на въздействие моделирането е 
проведено върху сателитна извадка, обхващаща район с размери 1500 m по направление 
запад-изток и 1500 m по направление север-юг, включващ, както площадката на 
инсталацията (разположена в централна част на моделния район), така и околните 
жилищни територии. Моделирането е осъществено чрез разполагане на 225 рецептора, 
разположени в рецепторна мрежа с разстояние 100 m между отделните рецептори. На 
фигурите, изобразяващи концентрационни полета, с изоконцентрационни линии е 
посочена концентрацията на замърсителите в mg/m3. В модела са заложени 
максималните допустими емисии. 

 

 
Очаквани максимално еднократни концентрации на серен диоксид в приземния слой 
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Резултатите от прилагането на модела, показват, че максималната концентрация на 

серен диоксид при работа на инсталацията може да достигне 26.2 µg/m3 на разстояние 552 
m от изпускателното устройство. Тази концентрация е много по-ниска от средночасовата 
норма за опазване на човешкото здраве (СЧНОЧЗ) от 350 μg/m3, съгласно Наредба №12 
от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, 
олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, което показва, че 
експлоатацията на инсталацията не води до надвишаване на нормативно определените 
норми. 

На следващата фигура е демонстрирано разпространението на азотни оксиди от 
ИУ на площадката. Представени са очакваните максимално еднократни концентрации и 
разстоянието на което те се достигат: 

 
Очаквани максимално еднократни концентрации на азотни оксиди в приземния слой 

 
Резултатите от прилагането на модела за разпространението на емисиите на азотен 

диоксид показват, че максималните концентрации са от порядъка на 26.2 µg/m3 на 
разстояние 552m, което също е многократно под СЧНОЧЗ от 200 μg/m3.  

На следващата фигура е представено разпространението на въглероден оксид в 
района: 

 
Очаквани максимално еднократни концентрации на въглероден оксид в приземния слой 
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Очакваната максимална концентрация на въглероден оксид е от порядъка на 
0.006mg/m3 и е значително по–ниска от максимално осемчасовата средна стойност в 
рамките на денонощието, от 10 mg/m3, определена с Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за 
норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, 
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. 

На следващата фигура е представено разпространението на общ прах, емитиран от 
изпускателното устройство на площадката: 

 
Очаквани максимално еднократни концентрации на общ прах в приземния слой 

 
Очакваната максимална концентрация на общ прах е от порядъка на 0.009 mg/m3 и 

е значително по-ниска от максимално еднократната пределно допустима концентрация 
(МЕКПДК) от 0.5 mg/m3, определена с Наредба №14 за норми за пределно допустими 
концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места от 
23.09.1997г. Тази концентрация е значително по-ниска и от СДНОЧЗ за ФПЧ10 от 50 
µg/m. 
В следващата таблица са представени очакваните концентрации на замърсители при 
работа ИУ на площадката и техните допустими норми: 
 
Сравнение на очакваните концентрации на замърсители с допустимите норми за 
населени места: 

Замърсител Дименсия Очаквани 
максимално 
еднократни 

концентрации 

Норми Съответства/ 
Несъответства 

Общ прах mg/m3 0.009 0.5 Съответства 
ФПЧ10 µg/m3 9 50  
Серен диоксид µg/m3 26 350 Съответства 
Азотен оксид µg/m3 26 200 Съответства 
Въглероден оксид mg/m3 0.006 10 Съответства 

 
Средногодишни концентрации не са определяни, т.к. източника е епизодичен и 

кратковременен и не може да промени средногодишните концентрации.  
Представените в горната таблица резултати показват, че както очакваните 

концентрации на замърсители са значително под нормите за опазване на човешкото 
здраве и пределно допустими концентрации за населени места.  
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В заключение: Очакваните концентрации на замърсители, емитирани при 
експлоатация на Цех за производство на дървесни пелети от отпадъчна дървесина в 
ПИ с идентификатор 69660.501.2306 по КК на гр. Стралджа, Община Стралджа са 
многократно под нормите за опазване на човешкото здраве. 
 
 
 
 Въздействие върху качеството на водите 
 Захранването на имота с вода за питейно-битови нужди се предвижда да се 
осъществи от съществуващ уличен подопрод по ул. „Младост”, посредством изграждане 
на водопроводно отклонение от ПЕВП тръби. 
 Третирането на отпадъчните води е решено чрез изграждане на водоплътен 
черпателен резервоар в границите на имота. Предвижда се черпателния резервоар да бъде 
изработен от антикорозионен материал – полипропилен, подходящ за подземен монтаж, с 
обем съобразно натоварването на територията. Формираните отпадъчни води от 
резервоара, заедно с утайките периодично ще се изчерпват и ще се извозват за 
пречистване в действаща ПСОВ, при спазване изискванията на Закона за водите, след 
сключване на договор. 
 Няма да се образуват производствени отпадъчни води. 

Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и 
повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията. 
 
 Въздействие върху почвата и земните недра 
 Нарушаването на почвената покривка, при СМР е свързано с извършването на 
определени количества земно-изкопни работи при изграждане на обекта както и 
утъпкване на почвата. Всички временни подходи и временни площадки ще бъдат 
рекултивирани и възстановени. При наличие на излишък на почва и изкопани земни маси, 
същите ще се предават за последващо третиране на лица, притежаващи разрешение, 
комплексно разрешително или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за съответната 
дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №2/2014г. за 
класификация на отпадъците, въз основа на писмен договор. 

С реализиране на предложението не се очаква нарушаване, замърсяване или 
увреждане на почвата в съседните терени. 

Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до промяна на 
геоложката основа с произтичащи от това последици. Значимостта на въздействието 
върху геоложката основа се оценява като слаба, тъй като ще бъде засегната само 
повърхностната ѝ част. 
 
 Въздействие върху ландшафта 
 Предвидените строително-монтажни дейности няма да повлияят съществено на 
динамиката на ландшафта и пределните норми за натоварването му. 
 Предвидените изкопно-насипни земни работи и строителството на обекта ще 
доведе до преобразуване на ландшафтните компоненти и изменение в облика на пейзажа. 
Измененията няма да имат регресивен характер и се предвижда ландшафтите да запазят 
способността си да изпълняват ресурсовъзпроизвеждащите си и средовъзпроизвеждащите 
си функции. След приключване на строителството и завършване на предвижданите 
дейности по озеленяване, ще бъде постигнато благоприятно естетическо вписване на 
района в околния ландшафт. 
 
 Въздействие върху природните обекти и минералното разнообразие 
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Разглежданото инвестиционно предложение не касае установени и регистрирани в 
националния геофонд находища на подземни природни богатства. Влияние върху 
природните обекти и минералното разнообразие не се очаква. 
 
 Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени 

територии 
При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие 

върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии. 
Територията, предвидена за реализация на горецитираното инвестиционно предложение, 
не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в 
защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. 

В процеса на реализацията на инвестиционното предложение няма да настъпят 
съществени промени в екологичните условия, като загуба на местообитания и нарушаване 
на традиционния видов състав на разположените в близост защитени зони. 

Разглежданата територия не е район с консервационно значими местообитания. В 
границите на имота не е установено гнездене на редки и застрашени от изчезване птици и 
ценни за защита местообитания. Няма местообитания на видове растения и животни на 
територията или в близост до нея, включени в Приложение №1 и Приложение №2 на 
Закона за биологичното разнообразие /ДВ, бр.77/2002 г., с последващи изменения/. 
 
 Въздействие върху единични и групови недвижими културни ценности 

В района на инвестиционното предложение няма регистрирани паметници на 
културно историческото наследство и предвидената дейност не засяга такива паметници. 
 
 Очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, 
различни видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни 
източници – шумове, вибрации, радиации, както и генетично модифицирани 
организми 
  С реализация на инвестиционното предложение не се предвижда 
въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси. Различните видове 
отпадъци и техните местонахождения са подробно разгледани в т. ІІ.11 от настоящата 
Информация по Приложение 2 към чл. 6 на НУРИОВОС. 

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и 
транспортни машини по време на изграждане на обекта. По опитни данни източниците на 
шум и шумовите нива се очаква да бъдат: 

 
Източник Ниво, dB/A 
Строителни работи 73 
Строителни машини 75 
Товарни камиони 68 

 
Оценката на шума в мястото на въздействие е проведено по методиката за 

отчитане на шум от локални и промишлени източници на Наредба №6/26.06.2006г. за 
показатели и норми за шум в околнта среда, отчитаща степента на дискомфорт през 
различните части от денонощието. 

Еквивалентното А-претеглено ниво на шум LАтер,Т в децибели е както следва: 
LАтер,Т = LA, екв,Т - ∆Lразст. - ∆Lекр., където: 
LA, екв,Т - изходно еквивалентно ниво от строителните машини 
∆Lразст - намаляване нивото на шума в зависимост от разстоянието и разликата във височините 
∆Lекр – намаляване нивото на шум от екраниращи съоръжение по пътя на разпространение на 
шум 
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Съгласно методиката при проектиране на нови производства изходното ниво на 
шум се определя по данни за съществуващи такива. За ∆Lразст - намаляване нивото на 
шума в зависимост от разстоянието и разликата във височините са взети данни от Фиг.4.1 
на Приложение 3 към Наредба №6 - на разстояние 50 m от строителната площадка 
очакваното намаление е от порядъка на 43 dB(A). В случая ∆Lекр = 5/10, т.к. екраниращи 
съоръжения по пътя на разпространение на шум при строителство са оградните платна. 
От тези определения следва, че Еквивалентното А-претеглено ниво на шум LАтер,Т на 50 
m от строителната площадка е: LАтер,Т = 75 - 43 – 5 = 27 dB(A), а при експлоатация 
17dB(A). 

С реализирането на обекта шумовата характеристика на района няма да се промени 
тъй като предлаганата дейност не е източник на значими шумови излъчвания. Шумовото 
натоварване се очаква да бъде в рамките на пределно допустимите нива, определени 
съгласно Наредба №6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

 

Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на 
шума в dB(A) 

ден вечер нощ 
Производствено-складови територии и зони  70 70 70 

 
Шумовото натоварване, въпреки че ще е в рамките на допустимото, ще е по-

значимо през периода на строителството. Това влияние обаче ще е краткосрочно и само 
през светлата част на деня. 
  Източници на други вредни физични фактори, като вибрации, електромагнитни 
лъчения и радиации – няма. В района на разглежданата територия не са известни случаи 
за работа с генетично модифицирани организми, както и освобождаването на такива в 
околната среда. 
 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително и 
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение: 
  Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение 
не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-
близко разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица”, за опазване на 
природните местообитания и дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 
21/2007), изм. с РМС №811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.). 
  Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с генерирането на 
емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху 
посочената защитена зона. Не се очаква негативно въздействие на видове предмет на 
опазване в нея. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже 
въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа. 

Инвестиционното предложение не съдържа дейности, които биха могли да окажат 
неблагоприятно въздействие върху видовете и местообитанията, предмет на опазване в 
защитената зона. 

Реализирането на инвестиционното предложение не засяга части от защитената 
зона, а въздействията свързани със строителството и експлоатацията му са локализирани 
в границите на строителната площадка, с обхват много по-малък от разстоянието до 
границите на защитената зона. Предвидените дейности са с такова естество и 
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местоположение, че няма да доведат до пряко или косвено увреждане на природни 
местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в ЗЗ „Река Мочурица”. 

Не съществува вероятност някой от видовете, предмет на опазване в защитената 
зона да престане да я обитава в резултат от реализиране на ИП. Няма да има нарушаване 
на видовия състав и биологично разнообразие в защитената зона ще бъде запазено. 
Целостта на защитената зона, нейната структура, функции и природозащитни цели няма 
да бъдат засегнати. 
 

Оценката за степента на въздействие върху типове природни местообитания и 
популации на видове е обобщена в следващата матрица: 

Степен на 
въздействия 
върху типове 

природни 
местообитания 

Степен на 
въздействия 
върху место-
обитания и 

популации на 
видовете - 
предмет на 
опазване 

Степен на 
въздействия 

върху 
природозащитни

те цели и 
целостта на 

защитената зона 

Възможни 
смекчаващи 

и/или 
възстановителни 

мерки 
 
 

ДА/НЕ 

Наличие на 
алтернативни 

решения и 
възможности 
за промени 
на ППП/ИП 

 
ДА/НЕ 

Наличие на 
причини от 

първостепенен 
обще-ствен 
инте-рес за 

реали-
зирането на 

ППП/ИП 
Да/Не 

Предложени 
компенсиращи 

мерки 
 
 
 
 

ДА/НЕ 

Незначителна Незначителна Незначителна - Не Не Не са 
необходими 

 
Изводи от оценката: 

 Реализацията на инвестиционното предложение в посочения терен и граници не 
влиза в противоречие и не нарушава целите на Защитена зона ВG 0000196 „Река 
Мочурица”; 

 Дейностите не засягат типове природни местообитания и местообитания на 
видове, предмет на опазване в зоната; 

 ИП не води до промени в жизненоважни фактори, определящи функциите на 
местообитанията или екосистемите, използвани от видове животни предмет на 
опазване в защитената зона; 

 Няма вероятност ИП да доведе до загуба на площ от дадено местообитание, да 
доведе до допълнителна фрагментация на местообитания, безпокойство на 
значими от консервационна гледна точка видове, както и до унищожаването на 
природни ресурси. 

 
Мерки и условия, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване 
на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение 
върху защитената зона: 
 При извършване на изкопни работи ще се предприемат съответните мерки, съгласно 

изискванията на чл.70 от Наредба №1/2005г., за норми за допустими емисии на вредни 
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 
източници на емисии, ограничаване на праховите емисии при товарене/разтоварване, 
транспортиране и складиране на земни маси и строителни материали; 

 Предаване на формираните строителни, производствени и опасни отпадъци, за 
последващо третиране на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително 
или регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за съответната дейност и площадка за 
отпадъци със съответния код, съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на 
отпадъците, въз основа на писмен договор. 

 Организирано събиране и извозване на БО от строителните работници по 
съществуващата до сега схема в Община Стралджа; 

 Организирано третиране на отпадъчните води, съгласно Закона за водите. 
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 Технологично оборудване, осигуряващо минимално потребление на електрическа 
енергия; 

 Предвиждане на шумоизолационни средства и материали, които ще сведат до 
минимум шумовите експозиции; 

 Осигуряване на работниците необходимите лични предпазни средства за опазване 
здравето им; 

 Инструктаж на строителните работници и служителите, заети с производствената 
дейност; 

 Разработване на авариен план на обекта. 
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 

средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно) – 
Представено в Матрица 1; 

4. Обхват на въздействието (географски район, засегнатото население; населени 
места (наименование, вид – град, село, курортно селище, бр. жители и др.) - 
Представен в Матрица 1; 

5. Вероятност на поява на въздействието - Представена в Матрица 1; 
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието - Представена в 

Матрица 1; 
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве - 
Представени в Матрица 1. 
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МАТРИЦА 1. Обобщена оценка на въздействията от инвестиционното предложение 
Въздействие 
 

Вероятност на 
поява на 
въздействието1 

Териториален 
обхват на 
въздействието2 

Вид на въздействието Степен на 
въздействието3 
 

Характеристика на въздействието Мерки за 
предотвратяване, 
намаляване или 
компенсиране на 
отрицателно 
въздействие 

Честота4 
 

Продължи- 
телност5 

Кумулатив- 
ност 

Положително/ 
отрицателно 

Пряко/ 
непряко 

По време на строителството 
1.1. Върху 
въздуха 

очаква се на площадка отрицателно пряко ниска временно краткотрайно не Съгласно Наредба 
№1/2005г. 

1.2.Върху 
водите 
 

не се очаква не - - - - - не Екотоалетна 

1.3. Върху 
земните недра 

не се очаква не - - - - - - - 

1.4. Върху 
почвата 

не се очаква не - - - - - не Изземване и 
оползотворяване на 
хумуса 

1.5. Върху 
флората 
фауната и ЗПТ 

не се очаква не - - - - - не - 

1.6.Върху 
ландшафта 
 

не се очаква не - - - - - не - 

1.7. Върху 
паметници на 
културата 

не се очаква не - - - - - - - 

1.8. От 
генериране на 
отпадъци 

очаква се на площадка отрицателно Пряко ниска временно краткотрайно не Площадки за временно 
депониране на 
стр.отпадъци и земни 
маси 

1.9. От вредни 
физични 
фактори 

очаква се на площадка отрицателно Пряко ниска временно краткотрайно не - 

1.10. Върху 
населението 

не се очаква не - - - - - - - 
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Въздействие 
 

Вероятност на 
поява на 
въздействието1 

Териториален 
обхват на 
въздействието2 

Вид на въздействието Степен на 
въздействието3 
 

Характеристика на въздействието Мерки за 
предотвратяване, 
намаляване или 
компенсиране на 
отрицателно 
въздействие 

Честота4 
 

Продължи- 
телност5 

Кумулатив- 
ност 

Положително/ 
отрицателно 

Пряко/ 
непряко 

По време на експлоатация 

1.1. Върху 
въздуха 

не се очаква не - - - - - - - 

1.2. Върху 
водите 
 

не се очаква не - - - - - - Черпателен резервоар 

1.3. Върху 
земните недра 

не се очаква не - - - - - - - 

1.4. Върху 
почвата 

не се очаква не - - - - - - - 

1.5. Върху 
флората 

не се очаква не - - - - - - - 

1.6. Върху 
ландшафта 

не се очаква не - - - - - - - 

1.7. Върху 
паметници на 
културата 

не се очаква не - - - - - - - 

1.8. От 
генериране на 
отпадъци 

не се очаква не - - - - - - Отпадъците ще се 
третират по реда на 
ЗУО 

1.9. От вредни 
физични 
фактори 

не се очаква не - - - - - - - 

1.10. Върху 
населението 

не се очаква не - - - - - - - 

1 Очаква се, не се очаква, 2 В рамките на площадка, извън рамките на площадката, 3 Ниска, средна, висока, 4 Постоянно, временно, 5 Краткотрайно, средно или 
дълготрайно; Курсив - елементи на матрицата с положителни въздействия; Подчертан - елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от 
които се очаква незначително отрицателно въздействие; Получер - елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие 
 
8. Трансграничен характер на въздействията – НЕ 
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