
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС   
на инвестиционно предложение за 

„Преустройство и пристройка за разширение на краварник в ПИ 

№70617.13.143 по КККР на с. Сърнец, общ. Тервел и изграждане на 
фотоволтаична централа с мощност 115,2 kWp на сграда 

№70617.13.143.10 с. Сърнец, общ. Тервел, кравеферма и закупуване на 

оборудване за нуждите на кравефермата“ 
 

 
 

І.    Информация за контакт с инвеститора: 

 
Име: „РАДИДА” ООД  

Управител Росен Петров Караулов 

Пълен пощенски адрес:  

гр. Добрич, ул. „Страцин“ 11 

Телефон/факс/ел. поща (е-mail): 0897 953346  

Адрес:  с. Сърнец, Кравеферма, общ. Тервел 

radida@narms.bg 

Лице за връзка: Росен Петров Караулов - 

Управител на „РАДИДА” ООД 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 
 
1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

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

производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение 
в неговата цялост. 

  

 Инвеститорът ще кандидатства по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за 

развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. 

Инвестиционното предложение е свързано с разширение на вече 

съществуваща животновъдна ферма, в ПИ №70617.13.143 по КККР на с. Сърнец, 

общ. Тервел (000143 по KBC). Във фермата се отглеждат 650 бр. крави. Техният 

брой няма да се променя. Закупуване на допълнителен инвентар и техника и 

изграждане на фотоволтаична централа с мощност 115,2 kWp на сграда 

№70617.13.143.10 с. Сърнец, общ. Тервел. 

Имотът е с земеделска територия, с НТП „За животновъдна ферма“, площ 

33345 кв. м, а обекта на разширение е с функционално предназначение - 

селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 1834 кв. м.  

 



  Торовата смес ще се събира в торище в имот ПИ с идентификатор 

70617.13.150, с. Сърнец, общ. Тервел и ще се разпръсква в земеделските земи на 

общината. 

     Оборудването за нуждите на кравефермата е: 

• Потапяща бъркалка-хомогенизатор за течен тор; 
• Система за откриване на разгоненост и проследяване на храненето при 

крави  

• Скрепер за почистване на тора в обора 
• Танкер за течен тор 

• Балировачка. 
Фотоволтаична централа е с мощност от 115,2 kWp. 
 

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

 

Инвестиционното предложение има връзка с вече реализираната 

животновъдна ферма в същия имот:  

• Сграда 70617.13.143.8, област Добрич, община Тервел, с. Сърнец. 

Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 1819 кв. м; 

• Сграда 70617.13.143.7, област Добрич, община Тервел, с. Сърнец. 

Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 737 кв. м; 

• Сграда 70617.13.143.6, област Добрич, община Тервел, с. Сърнец. 

Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 743 кв. м; 

• Сграда 70617.13.143.5, област Добрич, община Тервел, с. Сърнец. 

Селскостопанска сграда, брой етажи 1, застроена площ 739 кв. м. 

  Към настоящия момент максималния брой животни във фермата е 650бр.  

Реализирането на ИП не е свързано с необходимост от изграждане на нови 

пътища – ще се използва съществуващата пътна инфраструктура граничеща с 
имота.  

Намеренията на инвеститора не противоречат на други устройствени 

проекти и програми.  
Не се очаква отрицателен кумулативен ефект с други съществуващи в 

района подобни инвестиционни предложения.  
 
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 ограничени количества от 

следните природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: 
електроенергия за захранване на строителните машини и строителната база; 
дизелово гориво за строителната механизация; инертни материали (пясък и 



трошен камък за направа на бетон); цимент за бетон и замазки; вода за направа 
на бетон и замазки; вода за питейно-битови нужди на работещите в обекта; 
армировъчна стомана; стомана и др. материали за метални конструкции; 

строителни блокчета/тухли; пластмаса и пластмасови изделия; дървен материал. 
Материалите за строителството ще бъдат доставени от съответните 
специализирани фирми.  

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

г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, 
и отпадъчни води; 

Поради характера на дейностите ще се формират следните видове 

отпадъци: 
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; 

смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, 
различни от упоменатите в 17 01 06 - 17 01 07; 

дървесен материал от кофражи – 17 02 01; 
смеси от метали - 17 04 07. 
 

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. Основно това ще са малки количества 

битови отпадъци и малки количества строителни отпадъци при извършване на 
ремонтни дейности.  

 

Производствените отпадъци  са: 
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 

02 05 99 отпадъци, неупоменати другаде 
   

За третиране на отпадъците, възложителят ще предприеме съответните 
действия, като осигури транспортиране на формираните отпадъци до депа, за 
тяхното обезвреждане. Труповете ще се съхраняват, във ферма, отделно в 

специално изградени помещения и ще се предава след сключване на договор за 
тяхното обезвреждане. Всички отпадъци ще се събират разделно до предаването 
им на лица регистрирани по ЗУО. Генерираните отпадъци ще се предават на 

съответните лицензирани фирми, притежаващи разрешителни, съгласно 
изискванията на Закона за управление на отпадъците.  

 



За съхраняването на торовата маса ще се използва торохранилището в 
съседния имот. То е бетонирано и оваловано. 

В настоящия момент не е възможно да се определи точно тяхното 

количество. Прогнозно полученият общ обем е около 3 м3 месечно. 
 

Обетът ще се снабди с необходимото количество вода от водопроводната 

мрежа на населеното място. Присъединяването ще е към съществуващ 
водопровод, след проектиране и изграждане на уличен водопровод и сградна 

водопроводно отклонение.  
Битови отпадъчните води няма да се формират от разширението на 

фермата.  

Не се очаква да се засегнат местообитания на представители на 
биологичното разнообразие. Територията на имота предмет на инвестиционното 

намерение, определено няма природоконсервационна значимост по отношение 
на флората и фауната.  

Торовата смес ще се събира и ще се разпръсква в земеделските земи на 

общината. 
 
  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. 
Елементи на екологосъобразно функциониране и недопускане на замърсяване и 

дискомфорт на околната среда са:  
o ПОЧВА - при експлоатацията на обекта не се генерират вредни 

вещества, които да се отделят в почвата.  

o ЗЕМНИ НЕДРА - реализацията на инвестиционното намерение няма 
да доведе до промяна на геоложката основа с произтичащи от това последици.  

o ВЪЗДУХ - при експлоатацията на обекта не се генерират вредни 
вещества, които да се отделят в атмосферата.  

o ШУМ – не се предвижда надвишаване на нормите, предвидени в 

съответните нормативни документи.  
o ОТПАДЪЦИ - при експлоатацията на обекта битовите отпадъци няма 

да затрудняват съществуващата система за сметосъбиране в района.  
               

По време на експлоатацията на обекта не се очакват вредни въздействия 

върху околната среда. Реализирането на инвестиционното предложение няма да 



доведе до съществени неблагоприятни изменения в компонентите на околната 
среда и в условията на живот в района. 

 

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

Инвестиционното предложение не се класифицира като предприятие с 

нисък или висок рисков потенциал. 
Препаратите за дезинсекция и дератизация ще се доставят от 

специализирана фирма. Няма да има свободно налично количество. 

По предназначението си дезинфекцията е профилактична и принудителна. 
 

Дезинфекционните средства трябва да отговарят на следните изисквания: 
- да се разтварят лесно във вода  
- да не са токсични 

- да не притежават мирис 
- да действат при висока влажност и различна температура 

- да имат широк спектър на действие 
- да са безвредни за хората, машините и продуктите. 

 

Профилактична дезинфекция 
Цели да се предпазят от допълнително замърсяване с микроорганизми. 

Извършва се всекидневно или периодично в зависимост от степента на 

замърсяване на различните обекти. 
 

Принудителна дезинфекция 
Извършва се при хранителни отравяния и санитарно-хигиенни 

неблагополучия. Провежда се под непосредственото ръководство и указания на 

органите на ОДБХ от оторизирана фирма. 
 

Дезинсекция 
Борба срещу насекомите. Профилактична и изтребителна. Използват се 

автоматични или химични средства. Ще се провежда от оторизирана фирма 

 
Дератизация 

Цели унищожаването на гризачите /плъхове и мишки/. Поставят се 

постоянни отровни точки. Дератизацията се провежда от оторизирана фирма. 
 

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. 

     
Обектът на инвестиционното предложение е от тип, който по време на 

експлоатация ще ползва единствено като природен ресурс вода. 

Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т.12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за здравето поради естеството на инвестиционното 
предложение са: 

 



При реализацията на инвестиционното предложение и при неговата 
бъдеща експлоатация не се очаква въздействие върху: 

• води, предназначени за питейно-битови нужди; 

• води, предназначени за къпане; 

• минерални води, предназначени за пиене или за използване за 
профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; 

• шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани 
територии; 

• йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените 
сгради; 

• нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените 
сгради и 

• урбанизираните територии химични фактори и биологични агенти в 
обектите с обществено предназначение; 

• курортни ресурси. 
 

Територията на имота не попада в санитарно-охранителни зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.  

 

 
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството. 
 

 
 

 
Поземлен имот 70617.13.143, с. Сърнец, общ. Тервел, вид собственост - 

частна, вид територия - Земеделска, НТП „За животновъдна ферма“, площ 33345 
кв. м.  

 Имотът не е разположен в защитена територия по смисъла на закона на 

Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена 



територия е ЗМ „Суха река“.  
Имотът попадат в защитена зона от екологична мрежа НАТУРА 2000 

защитена зона е “Хърсовска река”, определена съгласно изискванията на чл. 6, 

ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. 
          Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на 
отредената площадка. Не се налага ползването на допълнителни площи. 

 Приложена е скица, показващи местоположението на площадката.  
 

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 

 

     ИП е свързано с развитие на ферма за интензивно отглеждане от 650 бр. 

крави. 

 Преустройство и пристройка за разширение на краварник в ПИ 

70617.13.143, област Добрич, община Тервел, с. Сърнец (000143 по KBC). 

Обектът на преустройството и пристройката е самостоятелен краварник, в които 

се съдържат боксове за свободно отглеждане на млекодайни крави. Целта е той 

да се разшири чрез пристрояване за увеличаване на помещенията за отглеждане.  

Пристройката е организирана като краварник със самостоятелни подходи за 

внасяне на храна и почистване. Представлява еднопространствено хале с 

хранителна пътека, крайстенно разполагане на легла за свободно отглеждане, а 

между тях и хранителната пътека се разполагат двете торови пътеки. Подходът 

на пристройката съвпада с котата на готовият под на съществуващия краварник 

в частта на леглата и се моделира при торовите и хранителната пътеки.  

За осъществяване на правилното оттичане на дъждовните води от покрива се 

предвижда преустройство на съществуващия краварник, което се състои в 

разкриване на покрива, демонтиране на покривната конструкция и ново 

решение на покрива на съществуващата сграда и пристройка. 

Изграждането на фотоволтаична централа с мощност от 115,2 kWp на сграда 

№ 70617.13.143.10 в кравеферма в с. Сърнец — годишното потребление на 

електроенергия в кравефермата възлиза на около 180 хил. kWh, а очакваното 

прогнозно потребление пpез следващите години е да достигне до 220-240 хил. 

kWh. Във връзка с това сме се насочили към изграждане на покривна 

фотоволтаична централа с мощност от 15,2 kWp. 

Оборудването за нуждите на кравефермата е: 

• Потапяща бъркалка-хомогенизатор за течен тор; 

• Система за откриване на разгоненост и проследяване на 
храненето при крави  

• Скрепер за почистване на тора в обора 

• Танкер за течен тор 

• Балировачка. 



Няма да се изграждат места за съхраняване на храната, сграда за 

труповете на умрели животни и торохранилище. Ще се използват 

съществуващите във фермата.  

   Водата за пиене на персонала ще се доставя от фирмите, които предлагат 

доставки на минерална вода. За битови нужди и поене на животните ще се 

доставя от водопроводната мрежа на общината. В повечето време кравите ще се 

поят от селски чешми и естествени водоизточници. 

По време на строителството материалите ще бъдат разположени на 

временна площадка в границите на имота. 

Ще се запази съществуващата растителност. Няма да се унищожат 

местообитания на защитени животински видове и растителни съобщества. 

Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален 

ефект за общината и ще създаде условия за по-рационално, екологосъобразно и 

доходоносно използване на територията за добив на биомесо и мляко. 

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 на съоръженията 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. 

Строителният период при реализацията на инвестиционното предложение 

се очаква да продължи около половин година.  

Експлоатационният процес е свързан с предоставяне на обслужващи 

дейности, поддържане на чистотата в обекта, поддържане на озеленените 

площи, 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. 



6. Предлагани методи за строителство. 

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 извършват преди всичко ремонтни дейности. 

 7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.  

  Селското стопанство съставлява най-важния дял на икономиката на 
община Тервел. Изключително благоприятното съчетание на природно-

климатичните условия в общината са реална предпоставка за високата степен 
на развитие на селското стопанство. Районът е един от големите производители 
на селскостопанска продукция в страната. Поминъкът в преобладаващата си 

част от векове до наши дни е свързан със земеделието и животновъдството. 
Благоприятните климатични и почвени условия определят икономиката на 

района, който е традиционен производител на пшеница, слънчоглед, царевица и 
други селскостопански култури. Общата територията на землището на общината 
е 413 271 декара и представляват 71,3 % от общата площ. Традиционни за 

общината са говедовъдството, овцевъдството и пчеларството. Понастоящем 
животновъдството е дребно, съсредоточено в частния сектор и полу-
натурализирано. 

С одобряването на инвестиционното предложение, инвеститорът ще 
кандидатства по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 

4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР) 2014-2020 г.  

С реализирането на ИП ще се организира отглеждането на животните по 

най-модерни европейски стандарти. Ще се въведе система за контрол на достъпа 
и добри производствени практики. 

 
Инвеститорът притежава: 
 - документи за собственост на имотите. 

 - актуална скица. 
            
 Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за 

реализиране на ИП и отговаря на критериите за определяне на: 
 - характеристиката на предлаганото строителство, дейности и технологии 

по обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, 
замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти; 

 - местоположението, в това число чувствителност на средата, 
съществуващо ползване на земята, относителното наличие на подходящи 

територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 
района; 
 - способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда 

на силно урбанизираните територии и районите, в които нормите на 
замърсяване са превишени; 



  - характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 
засегнато население, същност, големина, комплексност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост;   

 -  обществения интерес към предложението за строителство, дейности и 
технологии. 

Разположението и конфигурацията на площадката съответстват на 

предстоящото предназначение на обекта. 
Реализирането на ИП ще има положително въздействие от гледна точка на 

социално-икономическите условия. Ще се разкрият временни работни места – 
осигурява се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и 
разкриване на постоянни работни места, чрез осигуряване на постоянна работна 

заетост на обслужващия персонал.  
 

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.  

Имотът граничи със земеделски земи.  

Имотът е разположен в отдалечен от селото район, в непосредствена близост 

до територии подходящи за изхранване на животните. 

Местоположение на имота 

 
 

       Положение спрямо защитена зона „Хърсовска река“ (BG0000106) 
 



 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или 

трасето на инвестиционното предложение.  

 Селското стопанство е застъпено във всички селища на общината и има 

важна роля за цялостното й развитие. Независимо от значителното намаляване 
на произведената продукцията през 90-те години на миналия век, отрасълът си 

остава основен източник на доходи за голяма част от населението на общината. 
Благоприятните агро-климатични и релефни условия са утвърдили 
производството на зърнени, зърненофуражни и маслодайни култури. Открояват 

се три култури - пшеница, царевица за зърно и слънчоглед. Те заемат 77 % от 
обработваемата земя в общината. В последните години се наблюдава на 

тенденция за изграждане на масиви с етерично-маслени култури, които за 
изцяло нови за общината – култивирана шипка, маточина, салвия, лайка и други. 
Отглеждат се също кореандър, соя, боб, тикви и други технически култури. 

 Територията ще запази начина си на трайно ползване за животновъдна 
ферма. Не се очаква реализацията на ИП да окаже влияние върху 
земеползването. 

        
Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху земеползването,  в 

резултат на реализацията на инвестиционното предложение: 
           

С реализацията на ИП не се отнемат от земеделските земи площи.  

      

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.  



В близост до площадката няма санитарно-охранителни зони около 

водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.  

Не са известни и паметници на културата и имота на инвеститора.  

В непосредствена близост до площадката няма разположени защитени 

територии. 

Територията предмет на ИП не засяга Корине места, Рамсарски места, 

флористично важни места, орнитологични важни места.  

Природните обекти на най-близко разстояние до територията на 
общината, които се ползват с нормативно установена защита са ЗМ “Суха река”. 

 

 
 
ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ “СУХА РЕКА” – обявена със Заповед през 2007г. 

на МОСВ. Тя се намира в Североизточна България и достига до Румъния. 

Представлява суходолие от Добруджанското плато. 
 ЗМ е с множество запазени части от камениста степ, пасища, храстови 

формации, естествени гори на стръмни терени, скални тераси и завирени 
участъци. Това прави природата в тази най-земеделска част на България 
уникална и неповторима.  

 Общата площ на защитена местност е 2248,20 ха. 
 За територията на защитената местност са характерни пионерните скални 

растителни групировки върху преобладаващите в площта скални комплекси, 
редките за района на Добруджа естествени габърови и церови гори върху 
стръмни и урвести терени и малки горски поляни и пасища попадащи сред 

горските и скални масиви по дъното и склоновете на суходолието. Преобладаващ 
дървесен вид е келевият габър, издънковият цер, косматият дъб, клен и 
мъждрян, планински ясен, гледичия, махалепка и др. Установени са 462 

растителни вида  принадлежащи към 69 семейства, което представлява 1/3 от 
описаните 1508 вида за района на Южна Добруджа. В суходолията се срещат 

три балкански и един български ендамити. 19 редки и застрашени от изчезване 
видове от флората на България, вписани в Червената книга, 8 от тях са вписани 
в Приложение 3 на Закон за биологичното разнообразие. Повече от 50 вида от 

групата на житните, медицинските и декоративни растения представляват 
интерес като важен генетичен фонд. 



Защитената местност е на около 14 км от територията на ИП. 
 

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ “ОРЛОВА МОГИЛА” 

 Обявена е със заповед № РД-819/23.08.2002 г. с площ 42,7 ха. Намира се 
в землището на село Орлова могила, община Добричка. Представлява останки от 
степни гори в Южна Добруджа и находище на божур.  

В района на обекта се забраняват: късането или изкореняването на 
растенията; повреждането на дърветата; пашата на селскостопански животни; 

безпокоенето на дивите животни и вземането на техните малки или яйцата им, 
както и разрушаването на гнездата и леговищата им; разкриването на кариери, 
провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя 

естествения облик на местността; извеждането на сечи, освен отгледни и 
санитарни; всякакво строителство. 

Територията предмет на плана отстои на около 30 км от защитената 
територия. 
 

Територията на имота не попада в зоните от НАТУРА2000. Най-близка е ЗЗ 

BG0000106 “ХЪРСОВСКА РЕКА” определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, 

т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие. 

 “Хърсовска река”, с код BG0000106 определена по Директива 92/42/ ЕЕС 

за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна от екологична 

мрежа НАТУРА 2000. Зоната няма издадена заповед за обявяване. 

 Защитената зона съхранява относително добре запазени карстов 

ландшафт с горски и степни петна, подходящи за прилепите и някои редки 

степни бозайници. Важно място за съществуването на безгръбначната фауна. 

Тесни дълбоки дерета обрасли с храсти и ниски горски терени с варовикови 

скали. Сенчести дълбоки дерета, обрасли с храсти и ниски горски терени със 

селскостопанска земя. Типичен карстов пейзаж (сухи карстови долини, каньони 

и малки пещери и сухи ливади и пасища по платото), важни места за убежища 

за прилепите и местообитания за степните бозайници. 

 Зоната е слабонаселена с хора. Селскостопанските дейности не оказват 

негативно влияние върху природните местообитания. Средството за поминък на 

местното население е главно отглеждане на животни за разплод, поради което 

пашата се явява като основен негативно въздействащ фактор, но въздействието 

е само върху териториите около селата. Култивиране, залесяване. Негативното 

въздействие е предимно от развитието на транспортната инфраструктура и 

прекалената паша. 

 За обявяване на зоната е издадена ЗАПОВЕД № РД-990 от 10 декември 

2020 г. на министъра на ОСВ. В границите на защитената зона се забранява:  

1. провеждане на състезания с моторни превозни средства извън 

съществуващите пътища в неурбанизирани територии;  

2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите 

пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на 



основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни 

превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане 

на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;  

3. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и 

превръщане в трайни насаж дения на ливади, пасища и мери при ползването на 

земеделските земи като такива;  

4. разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски 

територии в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1 освен в 

случаите на доказана необходимост от защита срещу ерозия и порои;  

5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени 

единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстоводървесна 

растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и 

живи плетове) при ползването на земеделските земи като такива освен в 

случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и храсти;  

6. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми 

(строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и 

разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни 

изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от 

природните местообитания по т. 2.1; забраната не се прилага в случаите, в които 

към датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ има започната 

процедура за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване, и/или 

за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните богатства и по 

Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по реда 

на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или 

е подадено заявление за регистриране на търговско откритие; 

7. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни 

вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не 

отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията;  

8. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни 

земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди 

от професионална категория на употреба в тези територии освен при каламитет, 

епифитотия, епизоотия или епидемия;  

9. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови 

отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните 

органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато 

концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични 

замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно 

приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание 

на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);  

10. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и 

отпадъци над допустимите норми;  



11. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и 

влаголюбива растителност;  

12. палене на огън, благоустрояване, елект рифи ц и ра не, извърш в а не н 

а с т оп а нск а и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете 

им, както и чупене, повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни 

образувания, преграждане на входовете или на отделни техни галерии по начин, 

възпрепятстващ преминаването на видовете прилепи, предмет на опазване по т. 

2.2.1;  

13. провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период 

на прилепите – от 1 март до 30 юни;  

14. добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в 

случаи на увреждане на повече от 50 % от площта на съответната гора във фаза 

на старост вследствие на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на 

старост, през които преминават съществуващи горски пътища и други 

инфраструктурни обекти, при доказана необходимост се допуска сеч на 

единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на безопасното 

движение на хора и пътни превозни средства дървета или на нормалното 

функциониране на инфраструктурните обекти;  

15. паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за 

гори във фаза на старост. 

Предвид характера на бъдещето ИП, наличието на вече изградени 

постройки в имота и съседния имот, не се очакват да се създаде нов риск и 

отгонващ ефект за фауната. Флората няма да бъде нарушена. Предвид характера 

на ИП, начина на отглеждане на животните, наличието на вече изградени 

постройки, не се очакват да се създаде нов риск и отгонващ ефект за фауната. 

Флората няма да бъде нарушена. 

ИП няма да доведе до отрицателно въздействие върху видовете, предмет на 

опазване, до нарушаване целостта или фрагментация на техните хабитати, както 

и до увреждане на защитена зона. Реализацията на ИП ще се осъществи в 

съответствие с целите на опазване на местообитанията и видовете в района.  

Може да се направи прогноза, че реализацията на ИП няма да доведе до 

значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до 

нарушаване целостта или до увреждане на защитената зона. 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 

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

пренасяне на енергия, жилищно строителство). 

Обектът е водоснабден от водопроводна система на общината.  

Битовите-отпадъчни води са заустени в черпателни, водонепропускливи 
шахти.  



Отпадъчните води, получени при отглеждането на животните заедно с 
постелята образуват оборската тор. Тя се извозва до съществуващото торище в 
съседния имот. Той не е част от преценката. 

 
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с 

инвестиционното предложение.  

Всички изискуеми документи съгласно Закона за устройство на 
териториите, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите, Закона за 

здравето, Закона за ветеринарната дейност и др. 
 

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 – ИП засяга земеделски земи 

 2. Мочурища, крайречни области, речни устия – не се засягат. Най-близко 

разположен воден обект – река Суха река на около 7000м; 

 3. Крайбрежни зони и морска околна среда – не се засягат. Черноморското 

крайбрежие е на около 70 км, по права линия;  

4. Планински и горски райони – не се засягат. Най-близката гориста 

местност - граничи, а планински масив на около 95 км, по права линия;  

5. Защитени със закон територии – не се засягат.  

 
6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа – не се засягат. 

Най-близко разположена е ЗЗ „Хърсовска река” определена съгласно 

изискванията на чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.  
 Разглежданата територия не засяга типове природни местообитания от 

Приложение І на Директива 92/43/ЕЕС, включително приоритетни за опазване 

по Натура 2000. 

 

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа 
стойност – ще бъде променен ландшафта, не се засягат обекти с 
историческа, културна или археологическа стойност.  

 
При изграждането на ИП няма да се засегнат исторически находки.  

 
Инвестиционното предложение не съдържа обекти или мероприятия, които 

да доведат до поява на нови, значими по количество замърсители в 

разглежданата територия. Имайки предвид настоящото състояние на 
ландшафта в разглеждания район може да се твърди, че изграждането на обекта 
няма да доведе до значими негативни изменения в състоянието на ландшафта. 

Измененията в елементите на ландшафта ще бъдат основно по отношение на 
визуалната среда.   



Очакваното визуално въздействие ще доведе до изменение в облика на 
средата, но няма да окаже влияние върху продуктивността и емкостта на 
ландшафта, а също и на възможностите му за развитие. Реализацията ще окаже 

положително въздействие върху зрителните възприятия. 
 

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

подлежащи на здравна защита – не се засягат.  
 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху 

околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици 

за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното 

предложение:  

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, 

материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, 

земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и 

неговите елементи и защитените територии.  

Реализирането на настоящото инвестиционно предложение не се очаква да 

има съществен негативен ефект върху здравето на населението в района.  
 

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: 
-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 - 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 строително-
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. 

 
Село Сърнец е застроено  от нискоетажи жилищни сгради, опазили 

урбанистичната структура на населеното място от началото на миналия век. В 
селото няма училище, ЦДГ, читалище, здравен пункт, пощенски клон. 

Местното население е ангажирано предимно в земеделие, животновъдство и 

зърнопроизводство. В района се отглеждат предимно зърнени и маслодайни 
култури – жито, ечемик, царевица, слънчоглед и рапица. 



Най-близките санитарно - охранителни зони са около водовземни 
съоръжения на питейно-битово водоснабдяване. Същите остават на отстояние 
от имота, който не попада в обхвата на зони I на СОЗ. 

 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. 

 Експлоатацията на обекта налага постоянно присъствие на персонал. 
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 да се предвидят достатъчни и адекватни мерки за 
елиминиране на опасността от злоумишлени действия на външни лица.  

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. 

Няма емисии на йонизиращи лъчи, източници на радиониклеиди и 
електромагнитни вълни. 

Психо-емоционалният ефект от изпълнението на ИП върху населението от 

съседните населени пунктове се очаква да бъде основно минимални. 
 

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху хората и тяхното 
здраве,  в резултат на реализацията на инвестиционното предложение: 

Може да се предположи, че при реализиране на проекта населението от 

най-близките обекти, подлежащи на здравна защита няма да бъде засегнато при 
нормална експлоатация. Потенциално засегнати ще се окажат работниците, 
както и пребиваващите в тях при аварийни ситуации.  

В заключение, въздействието върху здравето на хората от реализирането 
на инвестиционното предложение е: 

• Пряко като въздействие по време на строителството; 

• Краткотрайно и временно при строителството; 

• Без отрицателни въздействия върху здравния статус на населението; 

• Незначително по време на експлоатация. 
 

Климатични и метеорологични условия 
Територията на общината попада в обсега на Лудогорското сводово 

издигане, част от Дунавската равнина и се характеризира с нискохълмист релеф, 

леко наклонен на север и изток, поради което преобладават северните, 
североизточните, северозападните и източни изложения. Релефът се изгражда от 

Добруджанските плата, които се намират северно и източно от Поповско-
Разградските и Самуилови височини. По-големи суходолия са “Суха река” и “Кана 
гьол”. Към тях от платовидната равнина се вливат по-къси суходолия, като 

“Малкото суходолие”, “Големият дол”, “Тополовият дол”, “Сухият дол” и др. 



Платата между тях са накъсани от долове, поради което релефът има 
нискохълмист характер. Той е добре разчленен със сравнително добре запазена 
льосова покривка. Интересни скални венци с пещери има в крайселищните 

територии на селата Балик, Оногур, Попгруево и други. Територията на община 
Тервел попада в умереноконтиненталната климатична област. Формирането на 
климата става под влияние на трансформирани океански въздушни маси, 

нахлуващи предимно откъм северозапад и запад, континентални въздушни маси 
на умерените ширини, нахлуващи предимно от североизток, континентални 

въздушни маси, формирани над самия Балкански полуостров. Известно влияние 
при формирането на местния климат оказва и близко разположеният 
Черноморски басейн. Откритостта на Дунавската равнина на север позволява 

безпрепятствено нахлуване на студените континентални въздушни маси, поради 
което зимата е сравнително студена, пролетните мразове са често явление, 

лятото е сравнително топло. Най-топлият летен месец е юли, температурата на 
въздуха достига около 24єС. Първите есенни застудявания настъпват около 10 
октомври. Средната януарска температура се движи около – 2,5 / – 1,5єС. 

Снежната покривка е неустойчива и рядко се задържа дълго. Сумата на 
валежите е малка: 85-144 мм. Най-много валежи падат през лятото, по-голяма 
част от които през първата му половина. Валежните суми през пролетта и есента 

не се отличават с голяма разлика, съответно между 85-140 мм и 115-150 мм. 
Характерни за пролетта са късните мразове, които се прекратяват едва към 10-

20 април. Периодичните засушавания са често явление. Вегетационният период 
е от 6 до 7 месеца. Той е сравнително благоприятен, като се изключи началото 
на пролетта – заради късните мразове. Слънчевата и космическа радиация са 

един от факторите, оказващи влияние върху екологичното и санитарно-
хигиенното състояние на селищата. Годишната продължителност на слънчевото 

греене е 2021 часа при сумарна слънчева радиация 3100 МJ/ м 2. 
 
Атмосферен въздух  

 Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху 
степента на замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-
доброто или по-лошо разсейване на емитираните от източниците вредни 

вещества.   
 Анализът на замърсителите и замърсяването на атмосферния въздух в 

разглеждания район показва изключителна чистота на компонента и 
незначителни проблеми със състоянието му. Той не е повлиян от замърсявания с 
промишлен характер. Повечето от предприятията в общината или не работят или 

работят с минимален капацитет. Районът не е обременен с крупни промишлени 
замърсители, а високата ветровитост и благоприятният релеф спомагат за 

бързото и ефективно разсейване на вредните вещества. Вредните емисии са 
доста по-ниски от средните за страната. Ниският потенциал на замърсяване на 
въздуха обуславя благоприятните санитарно-хигиенни условия на средата.  

 През последните години основни източници на замърсяване на 
атмосферния въздух са автотранспортът и битовото отопление.  
 

 Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху атмосферния 
въздух в резултат на реализацията на инвестиционното предложение. 

  



По време на строителните работи: 
 Не се очаква. Строителни дейности няма да доведат до значителни 
замърсявания на атмосферния въздух. 

 
По време на експлоатацията:  

През експлоатационния период са възможни въздействия от емисии на 

вредни вещества от ДВГ на автомобилите на пребиваващите в обекта, но това са 
пренебрежимо малки въздействия. 

   
Води 
 

Повърхностни води  
 На територията на общината липсват повърхностно течащи води; 

характерен е непостоянен речен режим. При силни дъждове и при топене на 
снеговете по суходолията се събират течащи води в деретата, които по-късно 
пресъхват. При големи дъждове водите прииждат с голяма сила и унищожават 

всичко по леглата си. В общината има 8 микроязовира, които са в добро 
техническо състояние. С най-голям наличен полезен обем са “Тервел”, “Сърнец 
1”, “Сърнец 2”, “Честименско 1” и “Честименско 2”. Използват се основно за 

рибовъдство, ретензия на високите води, регулиране на каналния отток. 
Подпочвените води се намират най-малко на 25 м дълбочина. За питейни нужди 

експлоатацията се води посредством сондажи на дълбочина 500-1000 м. 
Минерална вода с лечебни свойства е открита при с. Безмер.  

В хидроложко отношение районът се отнася към подобласт с 

преобладаващо дъждовно подхранване и район с преобладаващо влияние на 
подпочвеното подхранване.  

 Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния 
отток по деретата и другите овражни форми при проливни валежи. 
Повърхностният отток се изпарява или прониква в почвата.

 Повърхностните води по принцип не са замърсени от производствени 
дейности. 

 

Подземни води  
Важна предпоставка за развитието на селското и горското стопанство, 

селищната мрежа, туризма и рекреацията и техническата инфраструктура, са 
поземлените ресурси. В разглеждания район въз основа на установения по 
архивни данни геолого-литоложки строеж, геоморфоложки и тектонски 

характеристики, са отделени малм-валанжински и сарматски водоносни 
хоризонти.  

 Източници на замърсяване на подземни води на територията на общината 
са инфилтрацията на валежите в земеделските площи. 

Нивото на подпочвените води е дълбоко и не усложнява инженерно–

геоложката обстановка при строителство на сгради и съоръжения. 
 Според районирането, възприето за националната хидрогеоложка 

информационна система, разглежданият район принадлежи към Дунавския 

район за Басейново управление на водите. Уловените води ще се от малм-
валанжинския водоносен хоризонт с подземно водно тяло (ПВТ) с код. 



BG1G0000J3K051 – Карстови води в малм-валанжинския басейн на 
територията на БДДР с център гр. Плевен 

В Североизточна България са формирани обширни карстово-пукнатинни 

водоносни хоризонти със средна дебелина до няколко стотин метра малм-
валанжински и барем-аптски варовикови седименти. В южните и централни 

части на Северобългарското сводово издигане те образуват два етажно 
разположени водоносни хоризонта, разделени от дебелослойните хотривски 
мергели, а на север, поради фациални изменения образуват общ карстово-

пукнатинен водоносен хоризонт. Преобладава хоризонталното развитие на 
пукнатинните и карстови ходове, което е характерно за платформения тип 

карст. Всред дебелопластовите отложения се очертават зони на по-интензивно 
окарстяване и съответно по-висока продуктивност, които се уточняват в хода 
на детайлните хидрогеоложки проучвания. 

Известно е, че в тази част на страната липсва постоянен повърхностен 
отток. Водите на временно възникващите потоци понират в окарстените 
варовикови скали на речните легла и се превръщат в подземен отток. Това е 

причината в този край единствен източник за водоснабдяване да са 
подземните води. Въпреки интензивната експлоатация от тези водоносни 

хоризонти, която се оценява на около 4 m3/s, съществуват резерви от още около 
6 m3/s.  
 

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху водите в резултат на 
реализацията на инвестиционното предложение.  
 

 Районът в който се намира площадката е с изградена инфраструктура. 
Битово-фекалните отпадъчни води ще се формират и те ще се отвеждат към 

съществуващи изгребни шахти. 
    

При отглеждането на говедата не се очакват големи количества отпадъчни 

води. Отпадъчните води, заедно с торовата смес ще се отвеждат към 
торохранилище – в друг имот собственост на възложителя.  

 
Геоложка основа. 

 

На терена не се наблюдават физико-геоложки явления като свлачища и 
срутища. 

В геолого-литоложки аспект, районът е изграден от неогенски седиментни 

скали представени от сиви варовити глини, често диатомитни, с тънки 
прослойки от диатомити и тънки декритусни лещи и прослойки. 

От геолого-тектонски аспект разглежданият район е част от Мизийската 
платформа – т.н. Варненска падина. Това определя и основните особености на 
тектонския строеж – спокойно залягане на формациите, разседни тектонски 

нарушения, блоков строеж. 
От геоморфоложки аспект, районът се отнася към Дунавската 

морфоструктурна зона, Източна морфографска област, Черноморско 
крайбрежие.  

Следва да се отбележи, че геоложкият строеж и условия определено не 

създават трудности за реализация на ИП. 



 Визираното в проекта разположение на ИП, технологии, както и тези по 
евентуалното закриване, позволяват да се направи извода, че реализирането 
на инвестиционното предложение няма да доведе до въздействие върху 

геоложката основа.  
 

Почви 

Почвената покривка е обусловена от геоложкия строеж и отразява влиянието 
на континенталните климатични условия, релефа и растителната покривка. 

Почвеното разнообразие е ограничено. Срещат се два основни почвени типа: 
черноземи и хумусно–карбонатни почви. Черноземите са представени от един 
подтип – излужен чернозем. Заемат 57,8 % от територията на общината. Това са 

едни от най-плодородните почви на територията. Те са с мощен хумусен 
хоризонт 50-80 см, а заедно с преходния достигат до 120-140 см. Карбонатните 

и типичните черноземи се характеризират със слабо до средно мощен хумусен 
хоризонт. Относителният им дял е 6,8 % от територията. По механичен състав са 
средно до тежко песъчливо-глинести. Запасени са с органично вещество и 

съдържат големи количества карбонати. Неблагоприятните свойства, които 
притежават, са голяма водопропускливост и слаба водозадържаща способност. 
Срещат се около селата Професор Златарски, Войниково и източно от 

с. Жегларци. Ерозираните черноземи и сивите горски почви заемат твърде висок 
дял от територията – 30,3 %. Разположени са по склоновете на терена. Алувиално-

ливадните почви се срещат в речните суходолия. Те имат най-нисък относителен 
дял – 5,1%. Техните свойства позволяват отглеждането на многобройни култури.  

Почвите в района са изложени на водна и ветрова ерозия. Ерозионни 

процеси от масов характер липсват. Проявления на водната ерозия има в 
горския фонд по стръмните брегови земи на суходолията с площ около 176 ха, на 

места има изцяло оголени скали. На малки площи се наблюдава и площна ерозия. 
Борбата с ерозионните процеси в горския фонд се води преди всичко чрез 
залесяване. На откритите места в обработваемите земи се наблюдават 

проявления на ветрова ерозия. Силните зимни ветрове отнасят снежната 
покривка от посевите, навяват пътищата и затрудняват тяхната проходимост. 
Ефикасно противодействие на ветровата ерозия оказват създадените 

полезащитни горски пояси, които същевременно изпълняват снегозадържащи и 
влагозадържащи функции в района със сух и топъл климат. 

Основни източници на замърсяване и увреждане на земеделските земи са 
неправилното използване на изкуствени и естествени торове, некомпетентното 
използване на препарати за растителна защита, паленето на стърнищата преди 

основната обработка на почвата, както и животновъдните ферми – 
свинекомплекси и птицеферми. 

  
Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите,  в резултат 
на реализацията на инвестиционното предложение: 

  
Площадката, на която се предвижда да се реализира инвестиционното  
- влияние върху почвите от  транспортното замърсяване – газове и 

аерозоли от горивните процеси на автомобилите и прах по време на строителния 
период. 



-аерозолното и праховото замърсяване от строителните и 
автотранспортните дейности по време на строителството може да повлияе 
кратковременно терени в радиус до 70 m около площадката. Влиянието е 

незначително, в рамките на повърхностните 2-5 cm от почвения слой. 
- възможни са локални замърсявания със строителни отпадъци и 

нефтопродукти (само при авария на работещата техника), съсредоточени в 

рамките на площадката. Замърсяванията са отстраними и не могат да засегнат 
съседни земеделски земи ако своевременно се предприемат мерки за 

почистване. 
 - утъпкване и уплътняване на почви в терени, предвидени за 

изграждане на сгради в рамките на имота и линейно по захранващите 

инфраструктурни трасетата. Уплътняването е отстранимо с агротехнически 
мероприятия – оран, фрезоване. 

 
През експлоатационния период не се очаква въздействие от реализацията 

на ИП върху почвите. Въздействието върху почвите, свързано с изпълнението на 

проекта и функционирането на обекта ще бъде минимално като площ и 
пренебрежимо като степен.  
 

Растителен свят 
 Според растително-географското райониране на България, територията 

където ще се реализира инвестиционното предложение се отнася към 
Европейската широколистна горска област, Евксинска провинция, Черноморски 
окръг. Растителната покривка представлява комплекс от тревни фитоценози с 

различни доминантни видове, които се редуват в зависимост от мощността на 
почвата. За района на площадката е характерно деградация на растителността, 

за което свидетелства увеличеното разнотревие и присъствието на рудерални 
видове.  
 В границите на площадката липсват местообитания на защитени, редки 

или застрашени от изчезване растителни видове. Типични представители са 
тревните видовете. Няма местообитания на редки или застрашени от изчезване 
видове. 

 При реализацията на проекта не се очаква отрицателно въздействие върху 
растителността в района. 

  
Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие в резултат на 

реализацията на инвестиционното предложение. 
- няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в 
приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие или приоритетни за 

опазване местообитания на растителни видове от приложение 2 на същия закон; 
- не се очаква отрицателно въздействие, тъй като засегната територия е с много 
малка площ; 

- няма да се засегнат площи с естествена растителност;  
- унищожаването на рудералната растителност няма да се отрази върху 
състоянието на автохтонната флора в района и растителното биоразнообразие 

като цяло. 
 

Животински свят 



 В зоогеографско отношение територията, където ще се реализира 
инвестиционното предложение се отнася към Северната зоогеографска 
подобласт. В нея преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и 

Северна Европа. Видовият състав на животните се определя от характера на 
растителността и разпределението и в биотопа. 

  Площадката представлява урбанизирана територия, поради което в нея 

липсват приоритетни за опазване типове природни местообитания, както и 
местообитания на видове животни. 

  От орнитофауната преобладават главно синантропни видове като 
домашното врабче (Passer domesticus), полското врабче (Passer montanus), 
чавката (Corvus monedula), домашния гълъб (Columba livia f.domestica), 

гургулицата (Streptopelia turtur), свраката (Pica pica), полската врана (Corvus 
frugilegus) и сивата врана (Corvus corone cornix).  

      Бозайната фауна, като цяло е слабо застъпена, с отделни екземпляри от 
полска мишка (Apodemus agrarius), сляпо куче (Nanospalax leucodon), сив плъх 
(Rattus norvegicus).  

 
   Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие,  в резултат на 

реализацията на инвестиционното предложение. 
- в границите на площадката няма добри условия за гнездене и укриване на 
птици; 

- изграждането на ИП предполага известна промяна в условията за почивка и 
предоставяне на храна за прелетните и зимуващите видове птици, но тази 
промяна е нищожна; 

- върху представителите на херпетофауната няма да бъде оказано значително 
негативно влияние, тъй като преобладаващата част от техните малочислени 

популации обитават синорите. Размножаването им няма да се подтисне, тъй 
като се очаква само известен прогонващ ефект, който няма да повлияе и върху 
числеността и плътността на популациите, предвид сходния характер на 

прилежащите територии; 
- не се очаква негативно въздействие върху представителите на бозайната 
фауна, тъй като числеността на популациите им е ниска и е свързана главно с 

антропогенната дейност предвид близостта на населено място.   
 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното 

предложение.  

Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Корине места, 

Рамсарски места, флористично важни места и орнитологични важни места. 

Територията е  разположената в защитена зона “Хърсовска река”, определена 

съгласно чл. 6, ал.1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.   

Усвояването на територия, свързано с ИП която ще се използва за 

животновъдство, няма да доведе до 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.  



При експлоатацията на сградата, не се отделят вредности, както в 
работната, така и в околната среда. При определени обстоятелства (човешки 
грешки или аварийни ситуации), е възможно замърсяване на почвите или 

отпадъчните води. Необходимо е да се спазва стриктно плана за безопасност и 
здраве. 

 

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

кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и 

временно, положително и отрицателно).  

По време на строителството въздействието върху околната среда ще е 
следното: 

• Без въздейства; 
По време на експлоатацията въздействието върху околната среда ще е 

следното: 

• пряко като въздействие; 

• незначително като ефект; 

• дълготрайно по време; 

• постоянно като продължителност. 
 

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.).  

Обхвата на въздействието е локален. 

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.  
Краткотрайно, рядко, обратимо отрицателно въздействие. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или 

одобрени инвестиционни предложения.   

Не се очаква. 

 



9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.  

Значително ще се намали въздействието, чрез отвеждане на отпадъчните 
води към ПСОВ. 

 
        10. Трансграничен характер на въздействието.  
            Не се очаква 

 
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: 
 
- Устройството на територията да се извърши в съответствие с нормативните 
изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно 

изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 7/2003 г. 
на МРРБ.    
- Всички сгради и 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. 
 
Мерки, касаещи строителството на обекта: 
- При строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура. 
- Провеждането на инфраструктурните трасета за присъединяване на обекта 
към пътната мрежа, изграждане на водоснабдяване, електроснабдяване, 

третиране на отпадъчните води, да се осъществи по най-рационален начин, като 
хумусният слой се събере на временно депо и се върне за възстановане в зелените 

площи. Генерираните отпадни земни маси да се използват за вертикална 
планировка на площадката и създаване на релефни елементи. 
- Недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника 

върху почвата. 
- Регламентирано управление на генерираните отпадъци. 

- Нормативно съобразено третиране на отпадъчните битово-фекални води. 
       

 Мерки, касаещи експлоатацията на обекта: 
- Нормативно съобразено третиране на отпадъчните битово-фекални и торови 
води. 
- Регламентирано използване на торовата маса. 

- Приоритетно използване на възстановими източници на енергия. 
- При изграждане и поддържане на зелената система, да се осъществява 

растителна защита без използване на пестициди и според принципите на 
биологичното производство. 

 

 



V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.  

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

засегнатото население чрез интернет страницата на фирмата си. До настоящия 

момент няма проявен обществен интерес. 

 

 

 

 

 

Дата: .....................                         Възложител: ........................................  

                                                                                                                                                                              
                                    (подпис)                                                                                 


