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Въведение 

 Настоящото инвестиционно предложение предвижда на инвестиционно 
предложение за изграждане на „площадка за третиране на отпадъци - събиране, 
транспортиране, съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в това число – НУБА, 
гуми, масла, хартия, хартиени опаковки, пластмаса, пластмасови опаковки, стъкло, 
стъклени опаковки, метални опаковки и др., разкомплектуване на ИУМПС и 
разглобяване на  ИУЕЕО, склад  за части повторна употреба“ в село Зърнево, община 
Тервел, област Добрич, имот 048006, площ 2.813 дка,  начин на трайно ползване – 
стопански двор.ИП е в съответсвие с изискванията на чл. 93, ал. 1 т. 1 от Закона за 
опазване на околната среда /ЗООС; ДВ. Бр. 91/2002 г., изм. и доп./ и чл. 6, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС /ДВ, бр.25/2003г., изм./. 
 

І. Информация за контакт с възложителите 
 

 
От:     „ГОЛД - 67” ЕООД , ЕИК 200219569 

(име, адрес на възложителя) 
 

Седалище и адрес на управление:  село Зърнево, община Тервел,  ул. „Осемнадесета” 
№ 14                  

(седалище, булстат) 
 

Пощенски адрес за кореспонденция: село Зърнево, община Тервел,  ул. 
„Осемнадесета” № 14                  
 
Телефон, факс и e-mail: +359895510215 

 
Управител и едноличен собственик на фирмата-възложител – Нуредин Бейтула Бектеш 
 
Лице за контакти: Зайде Реджеб Бектеш 

 
 
ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение 
 

1. Резюме на предожението 
 
1.1 Съществуващо положение: Към момента територята, на която ще се 

реализира инвестиционното предложение /ИП/ е с трайно 
предназначение на територията- урбанизирана. 

1.2 Описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното 
предложение предвижда изграждане на „площадка за третиране на 
отпадъци - събиране, транспортиране, съхраняване на опасни и 
неопасни отпадъци в това число – НУБА, гуми, масла, хартия, хартиени 
опаковки, пластмаса, пластмасови опаковки, стъкло, стъклени опаковки, 
метални опаковки и др., разкомплектуване на ИУМПС и разглобяване на  
ИУЕЕО, склад  за части повторна употреба“ в село Зърнево, община 
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Тервел, област Добрич, имот 048006, площ 2.813 дка,  начин на трайно 
ползване – стопански двор. 
 

            Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на „площадка за 
третиране на отпадъци - събиране, транспортиране, съхраняване на опасни и неопасни 
отпадъци в това число – НУБА, гуми, масла, хартия, хартиени опаковки, пластмаса, 
пластмасови опаковки, стъкло, стъклени опаковки, метални опаковки и др., 
разкомплектуване на ИУМПС и разглобяване на  ИУЕЕО, склад  за части повторна 
употреба“ в село Зърнево, община Тервел, област Добрич, имот 048006, площ 2.813 дка,  
начин на трайно ползване – стопански двор. Така заявеното предложение попада в 
точка 11 “д” от списъка на категориите и дейностите, дадени в Приложение № 2  към чл. 
93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и същото подлежи на преценяване  на необходимостта от оценка 
на въздействието върху околната среда /ОВОС/. 

 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:  

                  Реализирането на инвестиционното предложение ще бъде в подкрепа и 
приложение на добри европейски и световни практики в България, насърчаващи 
рециклирането и повторното оползотворяване на отпадъци с цел опазване и 
съхранение на околната среда. За  да се осигури надеждно и приемливо решение на 
проблема с отпадъците от територията на община Тервел в по-дългосрочен  аспект е 
нужно реализирането на настоящото инвестиционно предложение. 
                 Инвестиционното предложение е в изпълнение на целите на Национален  
план за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. Политиката на Европейския съюз в 
сферата на околната среда е определена в чл. 130 r. на Договора за Европейския съюз , 
известен като договорът от Маастрихт. Този член се отнася до опазване на околната 
среда и на природните ресурси. По-конкретно той е насочен към устойчивото развитие и 
достигане на високо ниво на цялостното опазване на околната среда. В ЕС до момента 
е постигнат устойчив напредък в областта на управлението на отпадъците Все повече 
на отпадъците не се гледа просто като на отпадъци, а като на ценен ресурс. 
Разработени са и се реализират различни инициативи за оползотворяване на отпадъци.  
Оползотворяването се прилага все по-широко,  но тези дейности покриват само 
ограничено количество отпадъци.  Директивите определят цели за отделни отпадъчни 
потоци и дават възможност на политиката по отпадъците на Общността да намали 
влиянието върху околната среда,  като се въведе разделяне при източника на 
образуване на отпадъчни потоци от масово разпостранени отпадъци. Общата цел на 
политиката на ЕС за отпадъците е да се намали въздействието върху околната среда от 
използването на природните ресурси.  Предотвратяване на отпадъците и насърчаване 
на оползотворяването им ще повиши ефективността на ресурсите на европейската 
икономика и ще доведе до намаляване на негативното въздействие върху околната 
среда от използването на природните ресурси. Образуването на отпадъци съпътства 
всички дейности в бита, индустрията,  търговската дейност, предлагането на услуги и 
т.н. Задълженията на причинителите на отпадъци са регламентирани със Закона за 
управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове. 
                Настоящото инвестиционно  предложение  цели събирането и последващото 
третиране с цел подготовка преди оползотворяване отпадъци. 
               С ИП се цели ефективно използване на територията, като се даде възможност 
за сериозна инвестиционна инициатива при ефективно и природносъобразно ползване 
на даденостите на терена.  
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       Друга основна цел е и да се поддържа в добро състояние качеството на 
компонентите на околната среда. 

 
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг 

план дейности:  
 

                       ИП е съобразено с действащите устройствени планове на региона. 
Транспортният  достъп до  имота се осъществява по съществуващи пътища, което е 
преимущество за да не бъде променяна съществуващата инфраструктура при 
извършване на строителните работи.  
 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.  
                       Изборът на площадка е направен след анализ на съществуващото 
състояние в региона. 
                       По отношение на местоположението на територията, предмет на 
инвестиционното предложение  алтернативи няма, т.к. границите са лимитирани в 
рамките на собствеността.                
                       Мястото е  избрано защото: 

- природния и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява 
реализацията на инвестиционното предложение;  

                        - теренът е в съответствие с изискванията за екологична безопасност. 
                      Нулевата алтернатива не е приемлива от икономически аспект за 
възложителите. 

 
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството  
 

Община Тервел е разположена в Североизточна България и заема западната част 
на област Добрич. Територията на общината е 583 кв.². На север и северозапад граничи 
с общините Дулово, Алфатар и Кайнарджа от област Силистра, на изток с Крушари и 
Добрич от област Добрич, на юг с Вълчи дол от област Варна, на югозапад с Никола 
Козлево и Каолиново от област Шумен. Общината се състои от 26 населени места 1 
град Тервел и 25 села (в т.ч. 9 кметства и 16 кметски наместничества). В общината има 
добре развита пътна мрежа. Административният център - гр. Тервел, отстои на 42 км от 
Областния център - гр. Добрич, на 91 км от морското пристанище Варна и на 58 км от 
Дунавското пристанище Силистра. На територията на общината няма изграден ж.п. 
транспорт. Най-близката ж. п. гара – гр. Дулово, отстои на 32 км от град Тервел. 
Територията на общината се отличава с плодородна земя и с възможности за 
максимална механизация на производствените процеси в селското стопанство. 
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Фиг. 1 

 
           ИП не попада в защитени територии, определени, съгласно изискванията на 
Закона за защитените територии. (ЗЗТ – ДВ бр. 133/1998 г. с изм. и доп.). 
           ИП не попада в границите на Защитени зони от Европейската екологична мрежа 
Натура 2000. Най – близко разположена е  “Хърсовка река” BG0000106 определена 
съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие /ДВ, бр. 77/ 
2002 г. с изм. и доп./ 
           Предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., в сила от 11.09.2007 г. с изм. и доп ), ИП подлежи 
и на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и 
целите на опазване на защитените зони. 
          За разглежданата територия няма наложена строителна забрана във връзка с чл. 
198 от ЗУТ. 
         За ИП не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, за целта ще се 
използват даденостите на района. 
          Скица на имота е представена в Приложение № 1. „ГОЛД - 67” ЕООД, е 
възложител по смисъла на параграф 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на  Закона 
за опазване на околната среда / ЗООС ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп./, съгласно договор 
за наем представен  в Приложение № 2.  
            Общата  площ  на площадката е 2. 813 дка, които в настоящия момент е 
урбанизирана територия . 

  Реализацията на ИП няма да засяга чужди терени през експлоатационния период. 
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           Най – близко разположената ЗЗ е  “Хърсовка река” BG0000106 определена 
съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие /ДВ, бр. 77/ 
2002 г. с изм. и доп./ съгласно писмо на директора на РИОСВ Варна  Приложение № 3. 
 

Предвид предмета на инвестиционното предложение и дейностите, които ще се 
развиват не се очаква реализацията да доведе до значително отрицателно въздействие 
върху защитената зона. 

 
 

 
           6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет. 
            Инвестиционното предложение касае изграждане на „площадка за третиране на 
отпадъци - събиране, транспортиране, съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в 
това число – НУБА, гуми, масла, хартия, хартиени опаковки, пластмаса, пластмасови 
опаковки, стъкло, стъклени опаковки, метални опаковки и др., разкомплектуване на 
ИУМПС и разглобяване на  ИУЕЕО, и обособяване на склад  за части повторна 
употреба от съществуващата сграда в границите на имота“ в село Зърнево, община 
Тервел, област Добрич, имот 048006, площ 2.813 дка,  начин на трайно ползване – 
стопански двор.  Всички  дейности ще се осъществят  в границите на имота.  
          Площадката ще отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО  съгласно, който 
дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се 
извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно 
устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за 
обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на 
железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва 
да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната 
среда. 
           На площадката ще е монтиран каломаслоуловител. Каломаслоуловителят се 
използва за пречистване на дъждовна и отпадъчна вода, замърсена с петролни 
продукти. С негова помощ ще се отделят въглеводороди с плътност до 0.95 кг/м3. 
          Площадката ще бъде преградена с плътна метална ограда. Цялата площадка ще 
бъде  с бетонирана настилка. 

   Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на „площадка за 
третиране на отпадъци - събиране, транспортиране, съхраняване на опасни и неопасни 
отпадъци в това число – НУБА, гуми, масла, хартия, хартиени опаковки, пластмаса, 
пластмасови опаковки, стъкло, стъклени опаковки, метални опаковки и др., 
разкомплектуване на ИУМПС и разглобяване на  ИУЕЕО, склад  за части повторна 
употреба“. 

 На бъдещата площадката  ще бъдат обособени следните зони: 
• Зона за приемане и сортиране по видове на постъпващите отпадъци; 
• Зона за съхраняване на отпадъци; 
• Зона за излезли от употреба моторни превозни  средства; 
• Зона за излезли от употреба електрическо и електронно оборудване; 
• Зони за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства 

и разглобяване на  излезли от употреба електрическо и електронно 
оборудване;  

• Зона обособена за предварително третиране /уплътняване/ на неопасни 
отпадъци; 

• Склад за резервни части втора употреба; 
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• Обособен офис обслужващ площадката; 
• Съществуваща полумасивна сграда. 

 
Предвижда се следния капацитет: 
НУБА –100 тона годишно; 
ИУМПС – 10 000 тона годишно; 
ИУЕЕО – 300 тона годишно; 
Хартия и хартиени опаковки – 1 000 тона годишно; 
Пластмаси и пластмасови опаковки – 2 000 тона годишно; 
Стъкло и стъклени опаковки – 100 тона годишно; 
Гуми – 500 тона годишно; 

           С общ капацитет на година 20 000 т. 
       2.  Предварително третиране преди оползотворяване (R12) ще се извършва: 
               - разкомплектуването на отпадъци от ИУМПС  ще се извършва чрез мобилно 
съоръжение за вакуум източване на всички течни отпадъци от автомобилите; 
                - разглобяването на отпадъци от ИУЕЕО ще се извършва ръчно, течностите 
ще се източват чрез мобилно съоръжение също така и газовете ще се отстраняват чрез 
мобилно съоръжение; 
              - сортирането на отпадъци ще се извършва ръчно или подемна техника; 
             - ще се извършват дейности по събиране, съхраняване, транспортиране и 
уплътняване на хартия и пластмаса; Машините за уплътняване се отличават с 
функционалност, компактност и висока производителност. Те намаляват обема на 
отпадъците многократно, като ги превръщат в бали от вторични суровини. Основно за 
уплътняване са предвидени хартиени и пластмасови опаковки и метални опаковки. 
Материалът се отвежда директно към пресата. Отпадъкът се уплътнява чрез пресоване 
като се оформя бала. 
            - уплътняване  на отпадъци от хартии и пластмаси се извършва в хидравлична 
преса,  която е ръчна и капацитета се определя от уплътнения  материал; 
 
        3. Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 
- R 12, с изключение на временото съхраняване на отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им - R13 

-  отпадъците от ИУМПС с код 16 01 04* се съхраняват на закрито под 
полумасивна сграда, а отпадъците     с код 16 01 06 на открито на бетонирана 
настилка. 
- отпадъците от ИУЕЕО ще се съхраняват на закрито помещение върху 

бетонирана настилка; 
- отпадъците от НУБА с код 16 06 01* ще се съхраняват в кесони с  вместимост 

около 2 куб. м;  
- отпадъците от отпадъчни масла ще се съхраняват в метални варели с 

вместимост 200 л; 
- отпадъците от абсорбенти, антифризни течности, катализатори ще се 

съхраняват под навес в съдове подходящи за тяхното съхранение; 
- хартиените и картонените опаковки и отпадъците от хартия и картон се 

съхраняват в полиетиленови чували с обем около 70 кг и в насипно състояние 
на обособените за това зони; 

- пластмасовите опаковки и отпадъците от пластмаси се съхраняват в биг 
бигове с вместимост около 2 куб. м и в насипно състояние на обособените за 
това зони; 
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- стъклените опаковки и отпадъци от стъкло се съхраняват в биг бегове с 
вместимост около 2 куб. м. 

-              
        Транспортиране 
        Транспортът на отпадъците до площадката за съхранение се извършва с бордови 
камиони, без някакво допълнително оборудване на транспортните средства. Това-
разтоварните работи се извършват с мотокари. 

Водоснабдяване 
            Захранването с питейна вода ще се осъществява от съществуващата 
водоснабдителна мрежа, а за битово-фекалните отпадъчни води  чрез септична яма. 

Необходимото водно количество за питейно-битови нужди e осигурено от уличен 
водопровод чрез водопроводно отклонение. 
Предвид това, че при  разширението на ИП се предвижда единствено допълнение на 
дейностите извършващи на площадката няма да има строителен период.  
 При експлоатацията  на площадката  се получават следните потоци отпадъчни 
води: 

• Атмосферни води; 
• Битово- фекални отпадъчни води, формирани от използваните количества вода 

за хигиенни нужди. 
     Необходимото водно количество за питейно-битови нужди се осигурява от уличен 
водопровод чрез водопроводно отклонение. 

          На разглежданата територия, за образуваните битово-фекални води се използва 
септична яма, съгласно чл. 46, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 
Образуваните  отпадъчни  води  са  битово-фекални  отпадъчни  води  от  офиса  са 
около  Q отп.в.= 1 м3/ден. Третирането на образуваните от дейността БФВ се предават 
на лица за последващо третиране в ГПСОВ на гр. Тервел  
 

Електрозахранване 
Електрозахранването на площадката, ще става чрез съществуващата 

електроразпределителна мрежа. 
 
Отопление 
Площадката за третиране на отпадъци ще се използва целогодишно. 

Отоплението е предвидено да се извършва с използване на ел.енергия (климатик). 
Отоплението е с екологосъобразни решения по отношение опазване чистотата на 
атмосферния въздух. 

ПУП-ПЗ е в съответствие със Заповед №19/16.01.2015 г. на кмета на община 
Тервел – Приложение 4. 
            ПУП – ПЗ се изработва поради възникнали инвестиционни намерения на 
възложителя по отношение на имота, съгласно чл. 124а, ал. 2 от Закона за устройство 
на територията, и във връзка с чл. 12, ал. 1.  
           Тъй като за разглежданата територия е задължително съобразяването на 
плановете от по-нисък ранг с изискванията за устройство на територии съгласно 
Наредба №7/2003 по отношение на плътността на застрояване, интензивност на 
застрояване и озеленена площ, в разработените към плановете правила за застрояване 
са указани следните ограничителни параметри:  
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Табл. 1 
зона Плътност на 

застрояване 
Пзастр. % 

Интензивност 
на 
застрояване 
Кинт 

Минимална 
озеленена 
площ 
Позел.% 

Височина в м Начин за 
застрояване  

ПСД 80 1.2 20 7 свободно 
 

               
 

 Уведомяване съгласно изискаванията на ЗООС и Наредбата за ОВОС 
 
            Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за ОВОС възложителя е 
уведомил  кметовете  на  община Тервел и село Зърнево. Уведолмения  за 
информиране на кмета на община Тервел и село Зърнево са представени в 
Приложение 5. 
           Засегнатото население е информирано чрез обяви съгласно чл. 4, ал. 2 и 3 от 
Наредбата за ОВОС окачени на информационните табла на община Тервел и село 
Зърнево. Обяви за информиране на населението са представени в Приложение 6. 
            Отговор от община Тервел и село Зърнево за липса на възражения, мнения или 
препоръки от обществеността срещу инвестиционното предложение са представени в 
Приложение 7. 

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 6, 
ал. 9 от същата наредба  за изясняване на обществения интерес, възложителите са 
предоставили копия на хартиен и електронен носител на информацията по Приложение 
№ 2  на община Тервел и село Зърнево за изразяване на становища от заинтересувани 
лица. Писма, с които е предоставена информацията по Приложение № 2 са представени 
в Приложение 8. 

Съгласно чл. 6, ал. 1 и 9 от Наредбата за ОВОС възложителите са поместили на 
интернет страница събщение, че информацията за преценяване на необходимостта от 
ОВОС може да бъде разгледана в офис в село Зърнево, община Тервел - Приложение 
9. 
            
        

 7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
 
           Транспортният достъп се осъществява по съществуващ път. По тази причина не 
се налага направата на пътища и алеи. ИП на този етап не предвижда изграждане на 
канализационна мрежа, пречистване на води или заустване.  
 

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 
ИП касае развиване на нови дейности, при което ще се ползва съществуващата 

даденост на площадката и няма да се извършват строителни дейности.   
          Експлоатационният  период се определя от амортизацията на техниката.  
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9. Предлагани методи за строителство 

Няма да се извършват строителни дейности. 

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

             Експлоатацията на инвестиционното предложение е свързана с използването 
на незначителни количества природни ресурси.  

11 .Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин 
на третиране 

Няма да се извършват строителни дейности с изключение на каломаслоуловителя 
и единствено по време на експлоатацията от работещите на обекта ще се 
генерират смесени битови отпадъци по код 20 03 01, които ще бъдат  изхвърляни 
в общите битови контейнери, които се обслужват от община Тервел. 

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

 Предвид това, че с настоящото инвестиционно предложение няма да се 
извършват строителни дейности изключение на каломаслоуловителя не 
съществува риск за нарушаване  и въздействие върху компонентите на околната 
среда. 

 
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /например 
добив на строителни   материали,   нов   водопровод,   добив   или   
пренасяне   на   енергия,   жилищно строителство, третиране на отпадъчни 
води/. 

Не се предвиждат други дейности, свързани с инвестиционното 
предложение. 

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

                        Всички изискуеми документи по ЗУТ - като виза за проектиране за 
промяна на предназначението на имота за „Площадка за третиране на отпадъци“, 
разрешение за строеж и последващ надзор. 
. 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 
            В следствие на реализацията инвестиционното предложение не се очаква 
значително замърсяване на околната среда. В следствие на експлоатацията на  
инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на околната среда.  

 
           16. Риск от инциденти 
           Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално не 
съществува.  
           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 е предпоставка да не съществува здравен риск по време на експлоатация. 
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III.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 от Националната екологична мрежа и най-близко 
разположениете обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията от 
тях. 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Община Тервел е разположена в Североизточна България и заема западната част 
на област Добрич. Територията на общината е 583 кв.². На север и северозапад граничи 
с общините Дулово, Алфатар и Кайнарджа от област Силистра, на изток с Крушари и 
Добрич от област Добрич, на юг с Вълчи дол от област Варна, на югозапад с Никола 
Козлево и Каолиново от област Шумен. Общината се състои от 26 населени места 1 
град Тервел и 25 села (в т.ч. 9 кметства и 16 кметски наместничества). В общината има 
добре развита пътна мрежа. Територията на общината попада в обсега на Лудогорското 
сводово издигане, част от Дунавската равнина и се характеризира с ниско хълмист 
релеф, леко наклонен на север и изток, поради което преобладават северните, 
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североизточните, северозападните и източните изложения. Релефът се изгражда от 
Добруджанските плата, които се намират северно и източно от Поповско-Разградските и 
Самуилови височини. Надморската височина е от 50 до 300 метра.  

Територията е дълбоко нарязана от суходолия, насочени на север. По-големи 
суходолия са “Сухата река” и “Кана гьол”. Към тях от платовидната равнина се вливат 
“Малкото суходолие”, “Големия дол”, “Тополовия дол”, “Сухия дол” и др.  Платата между 
тях са накъсани от долове, поради което релефът има ниско хълмист характер. 
Релефът е добре разчленен със сравнително добре запазена льосова покривка. 
Интересни скални венци с пещери има край селищните територии на селата Балик, 
Оногур, Поп Груево и други. 

В теренно отношение общината има благоприятни условия за строителство на 
сгради и съоръжения от различен вид и тип. Нивото на подпочвените води е дълбоко и 
не усложнява инженерно–геоложката обстановка. На терена не се наблюдават физико-
геоложки явления като свлачища и срутища. 

Районът предлага подходящи условия за развитие на селищната мрежа, с уместно 
разположение на техническата инфраструктура и сравнително удобни територии за 
развитие на селското стопанство. 
 
 

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към 
площадката на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 
ползватели на земи 

 
 
       Площадката, в която предстои да се реализира инвестиционното предложение 
представлява урбанизирана територия. Инвестиционното предложение не влиза в 
противоречие с настоящото и бъдещото ползване на други земи в района. Съседните 
площи се ползват по предназначението си и понастоящем. 

3.  Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 
           Реализацията на инвестиционното предложение е в съответствие с плановете за 
земеразделяне, за землището на населеното място, съгласно приложена скица. 
 
 

4. Чувствителни територии, в това число чувствителни зони, уязвими зони, 
защитени зони, санитарно-охранителни зони около водиизточниците и 
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и коло водоизточниците 
на минерални води, използвани за лечебни профилактични, питейни и 
хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 
 
Защитени територии 
 В зоната на инвестиционното предложение не попадат защитени територии, 

определени съгласно изискванията на Закона за защитените територии. (ЗЗТ – ДВ бр. 
133/1998 г. с изм. и доп.). 

Най-близко разположените защитени територии са: 
ЗМ „Суха река“, обявена със Зап. № РД-538/12.07.2007г., площ 2307,9176 ха. 

Представлява карстов каньон в общините Добричка, Крушари, Тервел, област Добрич и 
Кайнардажа, област Силистра. Цели се опазаване на територия с характерен 
ландшафт, включващ забележителни скални образувания – местообитания на защитени 
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и приоритетни за опазване видове птици, редки и уязвими растителни видове, 
предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност, 
екологичен мониторинг и развитие на устойчив туризъм; 

ЗМ „Орлова Могила”, обявена е през 1981 г., прекатегоризирана със Заповед № 
РД-819/23.08.2002 г., площ 42,7 ха.  Намира се в землището на село Орлова могила, 
община Добрич. Предствлява останки от степни гори в Южна Добруджа и находище на 
червен божур. 

 
Извод: Инвестиционното предложение е достатъчно отдалечено и не може да 

окаже никакво негативно въздействие върху защитените територии.  
 

 
Защитени зони 
Най – близко разположената ЗЗ е  “Хърсовка река” BG0000106 определена 

съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие /ДВ, бр. 77/ 
2002 г. с изм. и доп./ 
ЗЗ  „Суха река” BG 0000107 е с площ 625,287.30 дка. 
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ВИДОВЕ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC и Приложение II на Дир. 
92/43/EEC 
ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC 
 
Dendrocopos syriacus   Сирийски пъстър кълвач  
Burhinus oedicnemus   Турилик 
Pernis apivorus   Осояд 
Pelecanus onocrotalus   Розов пеликан 
Ciconia nigra  Черен щъркел 
Dendrocopos medius  Среден пъстър кълвач 
Circus aeruginosus   Тръстиков блатар 
Egretta alba   Голяма бяла чапла 
Sylvia nisoria   Ястребогушо коприварче 
Caprimulgus europaeus   Козодой  
Melanocorypha calandra   Дебелоклюна чучулига 
Picus canus   Сив кълвач 
Lanius minor   Черночела сврачка  
Bubo bubo   Бухал 
Aquila pomarina   Малък креслив орел 
Ixobrychus minutus   Mалък воден бик 
Ardea purpurea   Ръждива чапла 
Lullula arbórea   Горска чучулига   
Milvus migrans   Черна каня 
Anthus campestris   Полска бъбрица 
Falco vespertinus    Вечерна ветрушка 
Lanius collurio   Червеногърба сврачка  
Tadorna ferruginea    Ръждив aнгъч 
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Accipiter brevipes    Късопръст ястреб 
Circus cyaneus    Полски блатар 
Buteo rufinus    Белоопашат мишелов 
Hieraaetus pennatus   Малък орел 
Circaetus gallicus   Орел змияр 
Emberiza hortulana   Градинска овесарка  
Ciconia ciconia   Бял щъркел 
Alcedo atthis   Земеродно рибарче 
Coracias garrulus   Синявица 
Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC 
  
Falco tinnunculus   Черношипа ветрушка 
Coturnix coturnix   Пъдпъдък 
Turdus merula   Кос 
Fringilla coelebs   Обикновена чинка 
Emberiza melanocephala   Черноглава овесарка 
Merops apiaster   Обикновен пчелояд 
Anas platyrhynchos   Зеленоглава патица 
Buteo buteo   Обикновен мишелов 
Carduelis cannabina    Обикновено конопарче 
Carduelis chloris   Зеленика 
Larus cachinnans    Жълтокрака чайка 
Turdus philomelos   Поен дрозд 
Actitis hypoleucos   Късокрил кюкавец 
Emberiza cirlus   Зеленогуша овесарка 
Miliaria calandra   Сива овесарка 
Larus ridibundus    Речна чайка 
Gallinula chloropus   Зеленоножка 
Accipiter nisus   Малък ястреб 
Otus scops   Чухал 
Sylvia atricapilla    Голямо черноглаво коприварче 
Streptopelia turtur   Гургулица 
Tringa ochropus   Голям горски водобегач 
Falco subbuteo   Орко 
Luscinia megarhynchos   Южен славей 
Jynx torquilla   Въртошийка 
Phalacrocorax carbo   Голям корморан 
Ardea cinérea   Сива чапла 
Erithacus rubecula   Червеногръдка 
Galerida cristata   Качулата чучулига 
Picus viridis   Зелен кълвач 
Hirundo rustica    Селска лястовица 
Alauda arvensis    Полска чучулига 
Riparia riparia    Брегова лястовица 
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
Rhinolophus hipposideros   Maлък подковонос 
Rhinolophus ferrumequinum   Голям подковонос 
Myotis blythii   Остроух нощник 
Myotis myotis   Голям нощник 
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Spermophilus citellus   Лалугер 
Mesocricetus newtoni   Обикновен (голям) хомяк 
Mustela eversmannii    Степен пор 
Vormela peregusna    Пъстър пор 
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
Emys orbicularis   Обикновена блатна костенурка 
Testudo graeca   Шипобедрена костенурка 
Triturus karelinii   Голям гребенест тритон 
БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
Lycaena dispar 
Euphydryas aurinia 
Lucanus cervus Бръмбър рогач 
Osmoderma eremita 
Cerambyx cerdo 
Carabus hungaricus 
Polyommatus eroides 
Polyommatus eroides 
Cordulegaster heros 
РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
 
Potentilla emilii-popii   Емилипопово прозорчe 
Himantoglossum caprinum  Обикновена пърчовка 
 
Други значими растителни и животински видове 
 
Accipiter gentilis   Голям ястреб 
Acrocephalus arundinaceus   Тръстиково шаварче 
Aegithalos caudatus   Дългоопашат синигер 
Anacamptis pyramidalis   Обикновен анакамптис 
Bufo bufo    Кафява крастава жаба 
Bufo viridis Зелена крастава жаба 
Calosoma inquisitor 
Calosoma sycophanta 
Carduelis carduelis Щиглец 
Cephalanthera damasonium Mill 
Coccothraustes coccothraustes Черешарка 
Columba palumbus Гривяк 
Corvus corone Сива вран 
Cricetus cricetus Голям хомяк 
Cuculus canorus Обикновена кукувица 
Delichon urbica Градска лястовица 
Dendrocopos major Голям пъстър кълвач 
Dendrocopos minor Малък пъстър кълвач 
Elaphe longissima Смок мишкар 
Eptesicus serotinus Полунощен прилеп 
Erinaceus concolor Източноевропейски /белогръд/ таралеж 
Galanthus nivalis L. Снежно кокиче 
Galium rubioides L. Брошово еньовче 
Garrulus glandarius Сойка 
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Goniolimon besseranum (Schult. ex Rchb.)  
Goniolimon collinum (Griseb.) Boiss. Бяла змийска трева 
Helichrysum arenarium (L.) Moench. 
Helix lucorum 
Hippolais pallida Малък маслинов присмехулник  
Hyla arborea   Дървесница 
Hypsugo savii   Прилепче на Сави 
Lanius senator   Червеноглава сврачка 
Limodorum abortivum (L.) Schwartz 
Motacilla alba   Бяла стърчиопашка 
Motacilla flava feldeggi   Жълта стърчиопашка 
Muscicapa striata   Сива мухоловка 
Mustela nivalis   Невестулка 
Oenanthe isabellina   Ориенталско каменарче 
Oenanthe oenanthe   Сиво каменарче 
Orictes nasicornis 
Oriolus oriolus   Авлига 
Paeonia tenuifolia L.   Теснолисетн божур 
Parus major   Голям синигер 
Passer domesticus   Домашно врабче 
Passer hispaniolensis   Испанско врабче 
Perdix perdix   Яребица 
Phasianus colchicus   Колхидски фазан 
Phylloscopus collybita   Елов певец 
Phylloscopus sibilatrix   Буков певец 
Pica pica   Сврака 
Pipistrellus nathusii   Прилепче на Натузий 
Pipistrellus pygmaeus   Кафяво прилепче 
Plecotus austriacus    Сив дългоух прилеп 
Potentilla emilii-popii Nyar. 
Procerus scabrosus 
Streptopelia decaocto  Гугуткa 
Sturnus vulgaris  Обикновен скорец 
Sylvia communis   Голямо белогушо коприварче 
Sylvia curruca   Малко белогушо коприварче 
Upupa epops   Папуняк 
Brenthis hecate 
Melitaea trivia 
Parnassius mnemosyne 
 

Характеристика на защитена зона “Хърсовска река”  
“Хърсовска река” представлява комплекс от сенчести дълбоки дерета, обрасли с 

храсти и ниски горски терени със селскостопанска земя. Типичен е карстовия пейзаж 
(сухи карстови долини, каньони и малки пещери и сухи ливади и пасища по платото) с 
наличие на важни убежища за прилепите и местообитания за степните бозайници. 

Цели на опазване:  
•  Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
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• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове 
и условия на средата. 

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации 
на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 
 

Предмет на опазване: 
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC 
КОД Пр. ИМЕ  % Покр. Предст. Отн. пл. Прир.ст.Ц. оц  
6110 * Отворени калцифилни или базифилни  
   тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 
6240 * Субпанонски степни тревни съобщества 
8310 Неблагоустроени пещери       0.01 
91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens 
91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.5.58 B 
6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови   1.03 D 
 съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia)  
 (*важни местообитания на орхидеи) 
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори29.75 C A C C 
Легенда към предмета на опазване на защитена зона “Хърсовска река”  
(хабитати от Приложение І към Директива 92/43/EEC): 
Код – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на типовете хабитати 
в Приложение І към Директива 92/43/EEC. 
Пр. – * - приоритетност на хабитата съгласно Приложение І към Директива 92/43/EEC. 
Име –  Българско име на хабитати съгласно Приложение І на Закона за биологичното 
разнообразие. 
% Покр. – процентно покритие на хабитата спрямо общата площ на обекта. 
Предст. – степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият 
тип хабитат е “типичен”. Използвана е следната система за класифициране: A - отлична 
представителност, B - добра представителност, C - значима представителност, D - 
незначително наличие. 
Отн. пл. – относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат, 
отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат. 
Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C) 
2 >= p >0 
Прир.ст.– Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен 
хабитат и възможности за възстановяване. Този критерий включва три под-критерия: 
i) степен на опазване на структурата; ii) степен на опазване на функциите; iii) 
възможности за възстановяване. Използвана е следната система за класифициране: A: 
отлично опазване; B: добро опазване; C: средно или слабо опазване. 
Ц.оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип природен 
хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като се взема 
предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната система 
за класифициране: A: отлична стойност, B: добра стойност, C: значима стойност 
  ВИДОВЕ, включени в Прил. I на Дир.79/409/EEC и Прил. II на Дир. 92/43/EEC  
 ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC  
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КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка 
 ИМЕ (на български) Попул.Размн.Зимув.Пр.  Попул. Опазв. Изолир.
 Цял.Оц. 
A073 Milvus migrans 1p R D 
 Черна каня 
A307 Sylvia nisoria 10-20p R D 
 Ястребогушо коприварче 
A097 Falco vespertinus 1p C D 
 Вечерна ветрушка 
A234 Picus canus 3-5p D 
 Сив кълвач 
A224 Caprimulgus europaeus 10-20p R D 
 Козодой  
A402 Accipiter brevipes 2p V D 
 Късопръст ястреб 
A243 Calandrella brachydactyla 10p D 
 Късопръста чучулига 
A022 Ixobrychus minutus 10p D 
 Mалък воден бик 
A031 Ciconia ciconia 15p C D 
 Бял щъркел 
A215 Bubo bubo 1-2p D 
 Бухал 
A242 Melanocorypha calandra 330p C 
 Дебелоклюна чучулига 
A429 Dendrocopos syriacus 15-30p D 
 Сирийски пъстър кълвач 
A024 Ardeola ralloides 3i D 
 Гривеста чапла 
A403 Buteo rufinus 1-3p R R D 
 Белоопашат мишелов 
A255 Anthus campestris 45p 400i C 
 Полска бъбрица 
A089 Aquila pomarina 7-8p 10i C 
 Малък креслив орел 
A338 Lanius collurio 720- C C 
 Червеногърба сврачка 750p 
A081 Circus aeruginosus 1p C D 
 Тръстиков блатар 
A246 Lullula arborea 30-60p C D 
 Горска чучулига  
A236 Dryocopus martius 3-5p D 
 Черен кълвач 
A339 Lanius minor 220- C B 
 Черночела сврачка 225p 
A231 Coracias garrulus 30-35p R C 
 Синявица 
A092 Hieraaetus pennatus 2p B 
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 Малък орел 
A379 Emberiza hortulana 10-20p C D 
 Градинска овесарка 
 
Редовно срещащи се мигриращи ПТИЦИ, които не са включени в Приложение I на 
Директива 79/409/EEC 
КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка 
         ИМЕ (на български) Попул.Размн.Зимув.Пр. Попул. Опазв. Изолир.
 Цял.Оц. 
A210 Streptopelia turtur D 
 Гургулица 
A005 Podiceps cristatus D 
 Голям гмурец 
A283 Turdus merula D 
 Кос 
A233 Jynx torquilla D 
 Въртошийка 
A230 Merops apiaster D 
 Обикновен пчелояд 
A235 Picus viridis D 
 Зелен кълвач 
A285 Turdus philomelos D 
 Поен дрозд 
A113 Coturnix coturnix C 
 Пъдпъдък 
A383 Miliaria calandra C 
 Сива овесарка 
A099 Falco subbuteo 1-2p C D 
 Орко 
A214 Otus scops D 
 Чухал 
A251 Hirundo rustica D 
 Селска лястовица 
A247 Alauda arvensis B 
 Полска чучулига 
A096 Falco tinnunculus 2-3p R C D 
 Черношипа ветрушка 
A363 Carduelis chloris D 
 Зеленика 
A329 Parus caeruleus D 
 Син синигер 
A086 Accipiter nisus 1-3p R C D 
 Малък ястреб 
A244 Galerida cristata C 
 Качулата чучулига 
A269 Erithacus rubecula D 
 Червеногръдка 
A271 Luscinia megarhynchos D 
 Южен славей 
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A311 Sylvia atricapilla D 
 Голямо черноглаво коприварче 
A359 Fringilla coelebs D 
 Обикновена чинка 
A087 Buteo buteo 15-20p C C D 
 Обикновен мишелов 
 
БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка 
         ИМЕ (на български) Попул.Размн.Зимув.Пр. Попул. Опазв. Изолир.
 Цял.Оц. 
1304 Rhinolophus ferrumequinum C C C D 
 Голям подковонос 
1310 Miniopterus schreibersi C C C D 
 Дългокрил прилеп 
1335 Spermophilus citellus C C C C C C B 
 Лалугер 
2609 Mesocricetus newtoni R 
 Обикновен (голям) хомяк 
 ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка 
         ИМЕ (на български) Попул.Размн.Зимув.Пр. Попул. Опазв. Изолир.
 Цял.Оц. 
1219 Testudo graeca C C 
 Шипобедрена костенурка 
1220 Emys orbicularis C C 
 Обикновена блатна костенурка 
1171 Triturus karelinii C C 
 Голям гребенест тритон 
1279 Elaphe quatuorlineata R C 
 Ивичест смок 
 БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
КОД ИМЕ (на латински) Местна Миграционна Популация Оценка 
         ИМЕ (на български) Попул.Размн.Зимув.Пр. Попул. Опазв. Изолир.
 Цял.Оц. 
1060 Lycaena dispar     R C C A 
1078 Callimorpha quadripunctaria    R C B C 
1083 Lucanus cervus     R C B C 
 Бръмбър рогач 
 РАСТЕНИЯ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
КОД ИМЕ (на български) Популация Оценка 
 ИМЕ (на латински)                                               Попул. Опазв.Изолир.Цял.Оц. 
2125 Potentilla emilii-popii         P 
 Емилипопово прозорчe 
Легенда към предмета на опазване на защитена зона „Хърсовска река” (птици, отнасящи 
се до чл. 4.1 и 4.2 от Директива 79/409/EEC и видове, включени в Приложение ІІ на 
Директива 92/43/ЕЕС): 
КОД – четирицифрен код, който следва йерархичното представяне на видовете. 
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Латинско име – наименование на видовете съгласно Приложение ІI към Директива 
92/43/EEC.  
Българско име - съгласно Закона за биологичното разнообразие и други източници. 
Местна попул. – популации от местни видове, могат да бъдат намерени в обекта 
целогодишно. 
Миграц. попул. – миграционна популация от: 
Размн. – размножаващи се видове, използват обекта за гнездене и отглеждане на 
малките. 
Зимув. – зимуващи видове, зползват обекта през зимата. 
Пр. – преминаващи видове, използват обекта по време на мигриране или за сменяне на  
перата извън местата за размножаване. 
Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е 
неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е 
уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). 
Когато липсват всякакви данни за популацията, тя е отбелязана като налична (P). 
Попул. – размер и плътност на популацията на вида, който се среща в обекта, 
съотнесени с популациите на цялата територия на страната. Този критерий се използва 
за оценяване на относителния размер или плътност на популацията в обекта, в 
сравнение с тези на националната популация. Използван е следния модел за 
приблизителна оценка: A) 100% >= p > 15%; B) 15% >= p > 2%; C) 2% >= p > 0%. Във 
всички случаи, когато дадена популация се среща в обекта в незначителна степен, тя е 
посочена в четвърта категория – D) незначителна популация. 
Опазв. – степен на опазване на характеристиките на хабитата, които са от значение за 
дадения вид и възможности за възстановяване. За класифициране на този критерий е 
използвана “най-добра експертна преценка”: A) отлично опазване (елементи в отлично 
състояние, независимо от оценката на възможностите за възстановяване); B) добро 
опазване (добре запазени елементи, независимо от оценката на възможностите за 
възстановяване и елементи в средно или частично деградирало състояние и лесно 
възстановяване); C) средно или слабо опазване (всички други комбинации). 
Изол. – степен на изолираност на популацията, намираща се на обекта, съотнесена с 
естествената степен за вида. Използвана е следната класификация: A) (почти) 
изолирана популация; B) не изолирана популация, но на границата на района на 
разпространение; C) не изолирана популация в широк обхват на разпространение. 
Цял.Оц. – цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения вид. 
Използвана е “най-добра експертна преценка”, съгласно следната класификационна 
система: A) отлична стойност; B) добра стойност; C) значима стойност. 

 

 

4.а. Количеството и регенеративната способност на природните ресурси 
Природен ресурс, който ще се използва по време на експлоатация е вода и той 

ще бъде в минимални количества.  

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 
местоположение 

- Природния и ресурсов потенциал на общината е подходящ и позволява 
реализацията на инвестиционното предложение;  
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- По отношение на местоположението на територията, предмет на 
инвестиционното предложение, границите са лимитирани в рамките на 
собствеността;  

- Районът е с добре изградена инфраструктура; 
- В съседство няма обекти подлежащи на защита. 
- Реализацията на инвестиционната инициатива ще има положителен социален 

ефект за общината и ще създаде условия за по-рационално използване на 
територията. 

 
 
 

 
IV. 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 очаквано въздействие 
от естествени и антропогенни вещества и процеси, различни видове 
отпадъци и техните местонахождения, рискови енергийни източници - 
шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани 
организми: - хората и тяхното здраве; 

1.1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 
 

Районът попада в умерено континенталната климатична област, Лудогорски – 
Добруджански регион. Климатичната характеристика е направена по данни от 
„Хидрометеорологична станция - Тервел”.    

Средната годишна температура на въздуха е 10,3°С, максималната е 16,9°С, а 
минималната е 5,6°С. Най-студен е м. януари (-5,4°С), през м. февруари са абсолютните 
минимални температури (-22,9°С). Най-топли са м.м. юли и август (съответно 20,9°С и 
20,6°), като абсолютната максимална температура е през м. август (41,0°С).  

Първият мраз настъпва обикновено около края на октомври, а последният е към 
средата на м. април. Свободното от мраз време е около 196 дни. Снежната покривка се 
появява около средата на м. декември и изчезва към началото на март. Средната 
продължителност на дните със снежна покривка в района е около 83 дни.  

Средномесечните стойности на основните метеорологични параметри съгласно 
Климатичен справочник на Република България са представени в следната таблица: 
 
Табл. 2 

Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 
Температура, 
°С -1,6 0,1 3,4 9,8 15,0 18,7 20,9 20,6 16,7 11,6 6,6 1,6 

Максимална 
температура, 
°С 

2,9 5,1 10,0 17,3 22,5 26,7 29,0 28,8 25,1 18,5 11,6 5,5 

Минимална 
температура 
°С 

-5,4 -3,2 -0,4 4,6 10,0 13,1 15,2 14,5 11,4 6,6 2,9 -2,0 
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Влажност, % 85 85 85 76 80 72 71 71 72 78 86 88 
Обща 
облачност, 
брой дни 

6,7 6,9 6,3 5,6 5,3 4,6 3,7 2,9 3,6 4,6 6,4 6,7 

Скорост на 
вятъра,m/s 3,2 3,6 3,3 3,4 3,2 2,5 2,2 2,0 2,0 2,1 2,7 2,6 
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                       Фиг. 3 

        Данни за средногодишната роза на ветровете за ст. Тервел 
 
 
Табл. 3 

Посока N NE E SE S SW W NW 
Скорост, m/s 4 4,3 3,7 4,3 4,1 4,3 4,4 4,2 
Честота, % 19,8 11,4 7,3 11,5 11,3 7,4 16,4 14,9 
  

Тихо време (безветрие) е със средногодишна честота 21,3%, като най-тихо е през 
м. октомври (31,3% от случаите). Средната месечна скорост на ветровете е сравнително 
висока – между 2,0 и 3,6 m/s, а средната годишна е 2,7 m/s. 

Преобладават северните ветрове, с честота 19,9%, които са най-чести през 8 
месеца годишно. Следват западните ветрове с честота 16,4% през м. май, юни, юли и 
август.  

Годишно около 24 дни са с мъгли, основно през периода октомври-март. За 
района е характерна сравнително високата стабилност на относителната влажност на 
въздуха. Най-висока е в периода ноември-март (между 85 и 88%), а през лятото спада 
до 71% (м. юли и м. август). Средногодишната влажност на въздуха е 79%. 

С най-малка облачност е през м. август (2,9 дни). Средната годишна от 
средномесечна облачност в района е около 5 дни.  
 Термичната стратификация на атмосферата или класът на устойчивост на 
атмосферата (напластяване на въздушни маси с различни свойства) за разглеждания 
регион е определена по скалата на Pasquill - Gifford - Turner, възприета в Западна 
Европа и САЩ, и е показател за наличието на атмосферна турбулентност. Този 
показател също характеризира разсейването на вредните вещества в атмосферата и 
зависи от статичната й стабилност (свързана с вертикалното изменение на 
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температурата на въздуха), термичната турбулентност (предизвикана от нагряването на 
приземния въздушен слой) и механичната турбулентност. 
 За разглеждания район е характерно следното годишно разпределение, като се 
има предвид и интензивността и наличието на слънчевото греене:  
Табл. 4 

Клас на устойчивост 
 

% 

А-В (силна неустойчивост - умерена неустойчивост) 25 % 
В-С (умерена неустойчивост - слаба неустойчивост) 75 % 

 
Както се вижда от представените данни в годишен разрез преобладава умерена 

неустойчивост със силна слънчева радиация през лятото, слаба облачна покривка и 
скорост на вятъра над 3 m/s.  
 

1.1.1 Хидроложки условия 
 
Най-малка е средномесечната сума на валежите през м. февруари - март (32-26 

mm); вторият минимум е през м. септември (33 mm). Средногодишната сума на 
валежите е около 518 mm, като през зимата падат около 21%, през пролетта – около 
26%, през лятото – около 30% и около 23% през есента. Средната месечна сума на 
валежите има максимум – през м. май – юни (съответно 65 - 62 mm).   

 
Табл. 5 

П
ар

ам
ет

ър
 

І ІІ ІІІ
 

ІV
 

V
 

V
І 

V
ІІ 

V
ІІІ

 

ІХ
 

Х
 

Х
І 

Х
ІІ 

Зи
м

а 

П
ро

ле
т 

Ля
то

 

Е
се

н 

Го
ди

ш
на

 

Средна 
месечна и 
годишна 
сума на 
валежите, 
mm 

37 32 26 45 65 62 49 43 33 37 50 41 109 135 153 120 518 

Среден 
месечен и 
годишен мак-
симален 
денонощен 
валеж, mm 

12 11 12 15 19 22 20 20 13 16 18 13 - - - - 37 

 
Относителните квантили (Кр) и денонощната максимална височина (Нр%) при 

различна обезпеченост са представени в таблицата. Също така са дадени и 
максималната височина (Н5,р%), както и максималната средна интензивност (I5, p) за 
петминутен дъжд.  
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Табл. 6 

Параметър Обезпеченост р, % 
0,01 0,1 1 3 5 10 20 

Кр 4,46 3,34 2,37 1,95 1,76 1,52 1,26 
Нр, mm 206 154 109 90 81 70 58 
Н5,р%, mm 36,9 27,6 19,5 16,1 14,5 12,5 10,4 

I5,р% 
mm/min 7,4 5,5 3,9 3,2 2,9 2,5 2,1 
I/s.ha 1234 917 650 533 483 417 350 

 
Оразмерителни параметри на интензивния дъжд  при различна обезпеченост 

 
Максимален интензитет на дъждовете (mm/min u 1/(s.ha) с различно времетраене 

(от 5 до 60 мин), е регистрирано от м. април до м. октомври, включително. За станция 
Добруджански институт, при времетраене 5 минути, максималният интензивен дъжд е 
2,20 mm/min и 367 1/(s.ha), а за време 60 минути той е съответно 0,66 mm/min u 110 
1/(s.ha). Поради добрата филтрационна способност на черноземните почви при 
интензивни валежи не настъпва процес на преовлажняване. При наклонените терени 
обаче се появява водна ерозия.  
 
 Извод:   
 Разгледаните метеорологични фактори оказват влияние за разсейването и 
преноса на замърсителите във въздушната среда. За района, предмет на 
инвестиционното намерение преобладават добри условия, благоприятстващи 
самопречиствателната способност на атмосферата. Като характерни регионални 
особености, могат да се посочат преобладаващите северни и североизточни ветрове 
със сравнително висока средна годишна скорост – 2,7 m/s; малкия брой на дните с 
мъгла; ниското обилие на валежи; и  високият брой часове на слънчевото греене в 
периода от март до октомври.  
 Тези специфични условия допринасят в значителна степен за ефективното 
самоочистване на атмосферата и разсейването на замърсителите в нея. 
 
            1.1.2. Качество на атмосферния въздух 
 

Регионът се характеризира с нисък потенциал на техногенно замърсяване на 
атмосферния въздух, като същевременно липсват условия и източници за създаване на 
трайни зони на замърсяване. 

Отдалечеността на разглежданият район, предмет на инвестиционното 
намарение от основни транспортни коридори със значителен автомобилен трафик, 
изключва възможноста за въздействие от линейни източници на замърсяване на 
въздушната среда. 

Главният фактор, оказващ влияние върху качеството на атмосферния въздух в 
регионален мащаб е влиянието на неорганизирани източници на емисии. 

Основният дял от тях се пада на земеделските земи и нерегламентираната 
обработка на растителните остатъци, след съответната земеделска манипулация 
(изгаряне на стърнищата). 

 Замърсителите с най – висок потенциал са прахът и димните газове, продукт на 
изгарянето на растителни остатъци. 
 
Емисии от земеделските земи 
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За района не са характерни суховеите и прашните бури, тъй като обикновено не 
съвпадат условията, водещи до интензивно отделяне на прах от повърхността на 
земеделските земи т.е  времето, през което повърхността на обработваемите земи е не 
затревена, обикновено е влажно, а през периода на засушаване, повърхността е 
затревена.   

По-съществени емисии на прах са възможни при извършване на есенна оран, 
преди настъпването на дъждовния период. В този случай замърсяването с прах 
обикновено е локално в зоната на разораване.  

Също така, към неорганизираните емисии от земеделските земи, могат да се 
причислят и одорантите (неприятните миризми). От оценката направена с помоща на 
Ръководството за инвентаризация на емисии „EMEP/CORINAIR Emission Inventory 
Guidebook 2005 г.”, от земеделските площи,  които в момента се засяват с едногодишни 
култури и се обработват с наторяване (код на процес 100102), се отделят емисиите на 
следните вещества: амоняк – емисионен фактор 3,4 kg/ha /на година; азотен оксид - 
емисионен фактор 7,0 kg/ha /на година;  неметанови летливи органични съединения - 
емисионен фактор 6,7 kg/ha /на година.   

 
Емисии от нерегламентирано третиране на растителни остатъци  

От значение за качеството на атмосферния въздух е и нерегламентираното 
изгаряне на растителни остатъци (главно изгарянето на стърнищата). Този начин на 
унищожаване на биологичните остатъци, който нормативно е забранен, замърсява 
атмосферата с ОСА (общо съдържание на аерозоли), СО (въглероден оксид) и ЛОС 
(летливи органични съединения). 
 
Прогнозно въздействие 

През експлоатационния период са възможни въздействия от емисии на вредни 
вещества от ДВГ на автомобилите на пребиваващите на обекта. Отчитайки 
благоприятните климатични условия, значителния свободен капацитет на средата, 
характера на замърсяване (ивично по протежение на пътната мрежа) и резултатите от 
емисионни и имисионни изчисления за обекти, разположени до натоварени пътни 
артерии в района е ясно, че както съществуващия, така и привлечения транспортен 
поток не могат да окажат съществено въздействие върху качеството на атмосферния 
въздух в района дори през активния сезон. 

В по-широк, обхват въздействието от експлоатация по никакъв начин не оказват 
въздействие на микроклимата в района. 
 Влиянието върху атмосферния въздух в периода на експлоатацията на обекта ще 
се изразява във:  

• Въздействие на продуцираните газове от двигателите с вътрешно горене на 
МПС; 

• Въздействие върху атмосферния въздух при поддържане на ИП. 
Като източник с преимуществено значение за въздействие върху атмосферния 

въздух се очертават моторните превозни средства, посещаващи и обслужващи 
площадката. Емисиите от транспортните средства са свързани с работата на 
двигателите при потегляне, движение и спиране и се отнасят към групата на линейните 
източници на замърсяване. 

Предвид функционалното предназначение на обекта следва да се предположи, че 
замърсяването на въздуха от транспортни средства ще бъде незначително, базирано на 
ограничителните скорости на движение. 
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Друг възможен източник на емисии в атмосферния въздух се явяват дейностите 
по поддръжка и управление на територията. 
 Влиянието на неорганизираните източници на емисии е приемливо, дори и в 
случаите при възможно най – неблагоприятен сценарий, не само в локален но и в 
регионален мащаб. 
 От значение се очаква да бъдат неорганизираните емисии на прахови частици  и 
въглеводороди от строителната и транспортна техника. 
 Отделянето на прахови частици се очаква да бъде най – интензивно през 
строителния период с локален обсег на въздействие до 100 м. от източника. 
Формираните замърсители от съпътстващите дейности, като газове от заваръчни 
работи, аерозоли от бояджийски дейности и др., обикновено са в незначителни 
количества, бързо се разсейват и не оказват значимо влияние върху качеството на 
атмосферния въздух.   
 Емитираните на газообразни замърсители от специализираната транспортна и 
строителна механизация са незначителни и не оказват измеримо въздействие върху 
качеството на атмосферния въздух в района. Въздействието на това замърсяване при 
преобладаващите атмосферни условия, се очаква да бъде ограничено в радиус от 100 – 
200 м. 

Емисиите на неприятни миризми имат локален характер и не могат да окажат 
съществено влияние върху атмосферния въздух и човешкото здраве, включително 
дискомфорт в планираната зона. 
 
 По време на строителство 

            Предвид това, че с настоящото инвестиционно предложение няма да се 
извършват строителни дейности с изключение на каломаслоуловителя, не съществува 
риск за нарушаване  и въздейтвие върху компонентите на околната среда. 

 
 
Обобщено: 

Окончателната прогноза въз основа на извършената комплексна оценка е, 
че предвидените с ИП дейности, няма да окажат въздействие върху атмосферния 
въздух и ще бъдат без кумулативен ефект.  

Обхвата на въздействието може да се оцени като: 
• Допустимо като степен; 
• Краткотрайно по време; 
• С малък териториален обхват; 
• С ниска честота на повторяемост; 
• Възстановимо; 
• Без кумулативен и синергичен ефект.  

 

1.2 ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

 
1.2.1. Реки и езера на територията на община Тервел 

           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 
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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.  

Водните ресурси на общината са ограничени. Хидрографската мрежа е 
представена изключително от суходолия, наричани от местното население „Кулаци”. 
Течащите води в тях се събират само при много силни дъждове и при топене на 
снеговете. Най–големи и характерни са суходолията на река Суха. При големи дъждове 
водите прииждат с голяма сила и унищожават всичко по леглата си. В общината са 
изградени 12 микроязовира, от които най–големи са Тервел 49 000 м³, Тервел–Х 16 
00000м³, Оногур–366 500 м³, язовир Брестница–428 900м³, Сърнец 2, Мали Извор, 
Пластхим. Те се използват основно за рибовъдство, ретензия на високите води и 
регулиране на каналния отток. 

Водопотребление в Община Тервел: Питейното водоснабдяване се осъществява 
от подземни водоизточници чрез помпени станции – град Тервел, Полковник Савово, 
Нова Камена, Зърнево, Сърнец, Жегларци, Пластхим, сондажен кладенец. Водоемите 
се намират в източната част на град Тервел, в непосредствена близост до завод 
Пластхим. Те са еднокамерни по 2 000 м³., полувкопани. Включването на водоемите във 
водоснабдителната мрежа на Тервел е наложително, тъй като в момента се нагнетяват 
водни количества директно в мрежата, което води ди възникване на голям брой аварии. 

Всички населени места на територията на общината са водоснабдени. 
Използваната питейна вода се консумира основно от населението, следващите по 
големина консуматори са промишлеността и услугите. 

През 2010 г. не е имало режимно водоподаване в община Тервел. По данни на  ВиК 
водопотреблението в общината е  3 519 м³ за денонощие. 

Минерални води: На територията на община Тервел при с. Безмер е открита 
минерална вода с лечебни свойства. 

Качество на водите използвани за питейни нужди: По данни на РЗИ–ДОБРИЧ през 
2010 г. чрез лъчево пробонабиране са обработени 54 проби по химични и 
микробиологични показатели от 26 населени места. Регистрирани са 11 проби и са 
нестандартни само по микробиологични показатели /20,05%/. Отклоненията от Наредба 
9 /16.03.01г. са по : 

• Микробиологични показатели – от 2/100 до 36/100 коли форми и ешерихия коли в 
селата: Кладенци, Каблешково, Полк. Савово, Войниково, Коларци и Жегларци. 

• Химични показатели – няма отклонения по този показател. 
 
1.2.2. Подземни води 
 

              Съгласно „План за управление в Дунавски район за басейново управление на 
водите, естествените регионални ресурси на водоносния хоризонт водното тяло 
BG1G000000N049-карстово-порови води в Неоген-Сармат-Добруджа се оценяват на 
2330 л/сек. Регламентираното водовземане се определя на 49 л/с, разполагаемите  
ресурси съставляват 2281л/сек.           
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Фиг.4. Карта на ПВТ BG1G000000N049- Карстово-порови води в Неоген - Сармат - 
Добруджа с площ 3308км2 

             В таблица 7 са представени данни за естествените и експлоатационните 
ресурси на водните тела на неогенския водоносен хоризонт- ПВТ BG1G000000N049 . 
ОЦЕНКА НА ВОДОВЗЕМАНЕТО ОТ ПОДЗЕМНИТЕ ВОДНИ ТЕЛА КЪМ 01.01.2010г. 
ДУНАВСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ         таблица 7 

№ 
по 
ре
д 

ГИС 
слой 

Код на ПВТ 
съгласно 
приетата 
кодировка 

Наименован
ие 
 на водното 
тяло 

Пло
щ, 
km2 

естеств
ени 
ресурси 

Водочерпене,  л/сек Разпо
лагае
ми 
ресурс
и,  
л/сек 

разре
шено 
годиш
но 
черпе
не 

от 
клад
енци 
за 
собст
венит

 

 

Общ
о 
черп
ене 

38 3 BG1G000000N0
49 

Карстово-
порови  
Води  в 
Неоген - 
Сармат - 
Добруджа 
 
 
 
 
 

3308 2330 27 23 49 2281 

            
         Характеристика на покриващите ПВТ  пластове в зоната на подхранване - льос, 
льосовидни глини и глини, пясъци, чакъли;  Средна дебелина на ПВТ, м - 40-60м; 
Средна водопроводимост 200-250,     м2/ден; Среден коефициент на филтрация, 10-20 
(до 40)м/ден; Защитно действие на покривните пластове- Благоприятно, 0%; Средно, 
50% ; Лошо,50%. 
         Той е първият от повърхността водоносен хоризонт, който се установява в обсега 
на проучваната площ. Формиран е в напуканите и окарстени варовици  залягащи  на  
дълбочина  до  80-100 м  и  имащи  широко  площно разпространение в северната част 
на Варненската падина. 
        Сарматският водоносен хоризонт се характеризира със значителна водообилност. 
По динамика е безнапорен. За долен водоупор му служат по-плътни варовици в 
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основата на средния сармат и глинесто-мергелните скали на долния сармат. 
Подхранва се от предимно от атмосферни валежи и повърхностно течащи води. Тъй 
като сарматските варовици се разкриват повсеместно на повърхността или залягат под 
тънка покривка, то зоната на подхранване на водоноса съвпада със зоната му на 
разпространение. Дренирането на хоризонта се осъществява в близост с 
причерноморската   ивица   и   дълбоко   врязаните   дерета   във   вид   на   извори   с 
преобладаващ дебит 0,5-0,7 л/с. Пористостта на водовместващите карбонатни скали 
достига до 10-30 %. Филтрационите параметри на водоносния хоризонт са в пряка 
зависимост    от    степентта    на    напуканост    и     окарстеност    на    варовиците. 
Водопроводимастта им се изменя в твърде широки граници - от 5 м2/д до 1500 м2/д, 
като преобладаващите стойности са 200-250 м2/д. 
         Хидроизохипсите на сарматския водоносен хоризонт до голяма степен повтарят 
релефа на земната повърхност. 

           Водите от сарматския водоносен хоризонт са пресни, с обща минерализация 0,5-
0,8  г/л,  хидрокарбонатно-магнезиеви  и  хидрокарбонатно-натриеви,  студени  с 
температура 12-14° С. 
           Водоносният  хоризонт   е  формиран  в напуканите  и  окарстени   варовици   от  
Карвунската   и  Топалска  свити.  В  естествени  условия е  безнапорен. Подхранва  се  
предимно  от  атмосферни валежи  в  местата на  разкритие  на скалите  на 
повърхността или  лежащи  под тънката кватернерна покривка . 
 

1.2.3. Повърхностни води 
По-големите повърхностни водни обекти около територията предмет на ИП  е  р. 

Хърсовска.  Повърхностните водни тела (съгласно класификацията на ПУРБ), чиито 
водосбори частично попадат на територията на общината е  част от водосбора на 
BG1DJ100R008 – р. Хърсовска.  Самия воден обект – р. Хърсовска е разположена на 
значително разстояние от този район. 
 
 

 
Фигура 5  Повърхностно водно тяло BG1DJ100R008 (р. Хърсовска) граници на 
водосбора 
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Повърхностните води в Екорегион Понтийска провинция се формира главно във 
водосборите на Добруджанските реки Хърсовска, Карамандере, Суха и Добричка, на 
карстовите Черноморските реки - Батова и р.Девненска и на реките Провадийска и 
Камчия заедно с дерета разположени в ивицата “Приселци-Черноморец”, които 
директно се вливат в Черно море. 

Добрудреката реки Хърсовска е ефимерна река. Има отток само в горното си 
течение, а в средното и долно течения оттокът е краткотраен само по време на валежи 
и снеготопене, не достигат до Дунав, а понират в подземните водни тела на същата 
територия. Пролетното пълноводие се проявява в периода февруари-май, а 
маловодието през юли-октомври.  

Понастоящем количественото и химичното състоянието на подземните води в 
района на инвестиционното предложение е резултат на натиск и въздействие от 
човешката  дейност, изразяваща се в:  

• отнемане на естествени ресурси от подземните води за питейно-битови, 
промишлени и други цели чрез изградените множество водовземни системи и  
съоръжения;  

• замърсяване от точкови източници, каквито са депа за отпадъци, населени 
места без канализация, индустриални площадки, петролни бази и др. и дифузно 
замърсяване от селскостопански източници, животновъдни ферми и др., в резултат на 
което подземните водни тела „Порови води в Кватернера - р. Русенски Лом и притоците 
му“ с код BG1G0000Qal021, „Карстови води в Разградската формация“ с код 
BG1G000K1hb050 и „Карстови води в Малм-валанжския басейн“ с код BG1G0000J3K051 
са в лошо химично състояние, поради концентрации в подземните води над стандарта 
за качество по Приложение № 1 към Наредба № 1/10.10.2007 г., основно на нитрати, 
амоний, манган и желязо.  

 
Прогнозно въздействие 
         Инвестиционното предложение няма да окаже никакво въздействие върху 
повърхностните и подземните води през експлоатационния период. 
 
Изводи: 
        Районът на инвестиционното предложение е беден на повърхностни водни ресурси 
на сушата. 
       Инвестиционното предложение не оказва никакво влияние върху режима и 
качеството на повърхностните и подземните води и не е свързано с водоползване или 
ползване на водни обекти; 
       Площадката на инвестиционното предложение не попада в СОЗ на водоизточници. 
В заключение по отношение на хидрогеоложките условия, територията на площадката. 
      Не попада в I и II и пояс III на санитарно-охранителни зони на водоизточници и 
съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални 
води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. В района на 
площадката не се извършва регулярен мониторинг на подземните води. В радиус от 500 
м  от границите на разглеждания обект няма  обособени санитарно охранителни зони 
около водоизточници за питейно битово водоснабдяване. 
     С реализирането ИП и бъдеща правилна експлоатация не се очаква въздействие 
върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми. 
     Не се разглежда въздействие по време на строителството, защото предвиждащите 
дейности в ИП не предвиждат каквото и да е строителство с изключение на 
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каломаслоуловителя, който няма да засегне и окаже въздействие върху повърхностни и 
подземни води. За развитието на бъдещите дейности ще се ползва съществуващата 
изграденост на площадката. 
      Предвид това, че ИП ще използва съществуващата сграда за целите на площадка за 
третиране на отпадъци няма да има строителен период.  
 При експлоатацията  на площадката  се получават следните потоци 
отпадъчни води: 
Атмосферни води; 
Битово- фекални отпадъчни води, формирани от използваните количества вода за 
хигиенни нужди. 
     Необходимото водно количество за питейно-битови нужди се осигурява от уличен 
водопровод чрез водопроводно отклонение. 
          На разглежданата територия, за образуваните битово-фекални води се използва 
септична яма, съгласно чл. 46, ал. 1 от Закона за устройство на територията. 
Образуваните  отпадъчни  води  са  битово-фекални  отпадъчни  води  от  офиса  са 
около  Q отп.в.= 1 м3/ден. Третирането на образуваните от дейността БФВ се предават 
на лица за последващо третиране в ГПСОВ на гр. Тервел.  
 
 
 

1.3  ГЕОЛОЖКА СРЕДА 
Територията на България, подобно на по-голямата част от Балканския полуостров 

е включена в обхвата на обширния Алпийски орогенен пояс на Европа и Азия. Добре 
обособена постройка изтеглена в субекваториално направление, разположена между 
Евро-Азиатската плоча от север и големите континентални фрагменти на Африка, 
Арабия и Индия. В съвременният строежен план на орогенната система е включен 
широк набор от линейно удължени, често дъговидно огънати, високо издигнати 
съоръжения - Алпите, Карпатите, Балканидите, Кавказ, Тажан, Памир, Хималаите. 
Елементите от строежа на пояса в по-южните дялове Атласки планини в северна 
Африка, Динарските планини, Елинидите, Тавридите и Пунтидите в Турция. 

 

 
 
    Фиг. 6 
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В геолого-тектонско отношение районът се разполага в източната част на 

Мизийската платформа. В геоморфоложко отношение районът се отнася към 
приморската част на Дунавската равнина - Дунавска морфоструктурна зона, 
Добруджанско - Франгенски район, на границата между Калиакренски и Балчишко-
Франгенски подрайон.  

Геоложкият строеж включва сарматски варовици или алевритни глини, глинести 
пясъци и мергели, отнасящи се към Евксиноградската свита. Южнодобруджанското 
плато е образувана от сарматски варовици. Разглежданият район попада в най-
източната част на Дунавската хълмиста равнина, която от своя страна е най-северната 
голяма морфографска област от голямото разнообразие на релефа в България. Тя е 
развита върху Мизийската надстроечна платформа, с по-слаби вътрешни различия в 
разчленението на релефа. Дунавската равнина се характеризира с низинен и хълмисто-
платовиден релеф и се поделя на три отличаващи се части. В източната част на 
Дунавската равнина, в обсега на Лудогорието и Добруджа, съвпадаща с темето на 
Северобългарския плосък свод, релефът придобива хълмисто-платовиден характер с 
максимални височини до 500 m. За релефа на Добруджа са характерни ниските плата до 
150-200 m. височина, развити в областта на стъпалното пропадане към Варненското 
структурно понижение. От гледище на количествената оценка на преобладаващите 
морфографски особености на релефа, районът спада към равнинно-хълмистия тип 
релеф. В района на инвестиционното предложение релефът е платовидно-равнинен без 
усложнения - Добруджанското плато е с височина 150-250 m и има леко хълмист релеф. 

Карстът в района е типично равнинен. Развитието му се благоприятства от малкия 
наклон на податливите на окарстяване карбонатни скали и значителната им напуканост. 
В района преобладава припокрития карст. Льосът в района принадлежи към 
Долнодунавската льосова провинция. Средната ширина на льосовата покривка е около 
25-30 km. Дебелината на льосовата покривка обикновено се променя от 5-6 до 40-60 m. 
В льосовата покривка на Добруджа се отделят три основни разновидности: льос, 
льосовидни образувания и льосовидни глини. Специфичните свойства на льоса 
обуславят проявата на суфозионни процеси и свързаните с тях просадъчни явления, 
които оказват отрицателно въздействие при строителството. Съществена страна в 
оценката на условията на релефа е геоложкият и геоморфоложки риск. Като рискови се 
приемат разрушителните процеси с внезапно действие или периодично активизиране. В 
разглеждания район няма свлачищни и срутищни процеси.  

България е разделена при последното сеизмично райониране на пет сеизмични 
зони. Това са Кресненската, Горнооряховската, Пловдивската, Софийската и 
Шабленската сеизмични зони, като Община Тервел попада в Шабленската сеизмична 
зона. Според сеизмичното райониране на страната общината е в район с интензивност 
VІІІ степен по скалата на МШК-64.  

В разглеждания район няма свлачищни и срутищни процеси.  
В района на избраната площадка не се наблюдават неблагоприятни физико-

геоложки процеси и явления, няма свлачищни явления или други подобни. 
 В разглеждания район не са констатирани подземни природни богатства. 

Предвижданията на проекта не влияят и не засягат подземни природни богатства, т.к. 
исканите територии не засягат запаси на валанжски варовици и хотривски мергели. В 
границите на площадката на ИП няма регистрирано находище на подземни богатства с 
проучени и заведени в Националния баланс запаси и ресурси.  
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           Въздействие върху геоложка среда 

Разположението на обекта изключва протичането на неблагоприятни 
физикогеоложки процеси и явления и не е свързано с повишен геоложки риск, освен 
сеизмичността. Основните неблагоприятни процеси и явления като свлачища, срутища, 
абразия, техногенна натовареност и др. за площадката отсъстват. Теренът на обекта е 
разположен в равнинен участък, отдалечен е от оврази, суходолия, реки, езера и 
морето. Предвид това, че ИП не предвижда строителство с  изключение на 
каломаслоуловител това няма да доведе до негативни въздействия върху геоложката 
среда. 

ИП не предизвика активиране на свлачищни, ерозионни и други неблагоприятни 
физико-геоложки процеси и не може да промени физико-механичните показатели на 
строителните почви, респективно тяхната носеща способност.  

Не се очакват никакви негативни  въздействия на ИП върху геоложката основа на 
разглежданата територия. 
 На тази база може да се каже, че реализацията на ИП не е свързана с никакви 
рискове за геоложката среда и няма да провокира неблагоприятни свлачищни, 
ерозионни и други неблагоприятни физико-геоложки процеси.  

Обобщено може да се прогнозира, че реализацията на ИП  не е свързана със 
рискове за геоложката среда и няма да провокира неблагоприятни свлачищни, 
ерозионни и други неблагоприятни физико-геоложки процеси. 

 
 
 
 
 
 
1.4 ПОЧВИ 
 

 
    Фиг.7 
Територията на България се характеризира с голямо разнообразие на почвената 

покривка, поради влиянието в България на четири големи почвени провинции - Степна и 
лесостепна източноевропейска, Средиземноморска южноевропейска, Горско 
атлантическа западноевропейска и Влажна субтропична черноморска. Представена е от 
15 почвени типа, в които се поделят 42 подтипа. 

На територията на България се отделят три почвени зони: 
Севернобългарска лесостепна почвена зона - обхваща Дунавската равнина и 

Предбалкана /до 600-700 м н.в/. В посока от север на юг промяната 
напочвообразуващите скали, климата и растителната покривка обуславя и промяна на 
почвените типове и техните съчетания. 



Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционно предложение за 
изграждане на „площадка за третиране на отпадъци - събиране, транспортиране, съхраняване на опасни и неопасни отпадъци в 

това число – НУБА, гуми, масла, хартия, хартиени опаковки, пластмаса, пластмасови опаковки, стъкло, стъклени опаковки, 
метални опаковки и др., разкомплектуване на ИУМПС и разглобяване на  ИУЕЕО, склад  за части повторна употреба“ в село 

Зърнево, община Тервел, област Добрич, имот 048006, площ 2.813 дка,  начин на трайно ползване – стопански двор възложител 
„ГОЛД - 67” ЕООД, седалище и адрес на управление: ул. „Осемнадесета” № 14, Село Зърнево, Община Тервел 

 

Февруари  2015 г. 35 

Южнобългарска ксеротермална почвена зона - обхваща територията на Южна 
България /до 700-800 м.н.в./. Поради по-разнообразния и по-топъл преходно-
континентален климат и ксерофитна растителност са се формирали специфични 
почвени типове. 

Планинска почвена зона - обхваща планинските районите /над 700-800 м.н.в./, 
покрити с широколистни и иглолистни гори, както и обширни пасища и ливади с 
различни вариации на планинския климат. 

Почвената покривка е формирана основно върху льосова основа при степни и 
лесостепни растителни отношения. Льосът в района принадлежи към Долнодунавската 
льосова провинция. Средната ширина на льосовата покривка е около 25 - 30 км, 
дебелината й се променя от 5-6 до 40-60 м.  

Почвената покривка е обусловена от геоложкия строеж и отразява влиянието на 
континенталните климатични условия, релефа и растителната покривка. Община Тервел 
не се отличава с широко почвено разнообразие. 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. Те са едни от най-плодородните почви в общината. Тези 
почви са с мощен хумусен хоризонт 50-80 см, а заедно с преходния достигат до 120-140 
см..Разпространени са по-широко от карбонатните черноземи. Излужените черноземи са 
подходящи за отглеждане на много култури, за развитието на които са налице 
благоприятни климатични условия. Без напояване могат да се отглеждат много култури, 
които дават добри добиви: пшеница, ечемик, ръж, овес, просо, фуражна царевица, 
рапица, слънчоглед и др. Подходящи са за отглеждане на различни сортове лози, някои 
овощни видове – ябълки, череши, вишни, кайсии. При напояване могат да се отглеждат 
почти всички зеленчукови култури – домати, пипер, патладжан, краставици, зеле, лук, 
моркови и др. 

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. Неблагоприятни 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 доста висок процент 
(30,3%) от територията. Разположени са по склоновете на терена. При тях главна грижа 
трябва да бъде ограничаването на ерозията. 

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

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 и 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. 
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Почвите на територията на всички селищни образувания имат геоложка 
характеристика, която показва благоприятност за строителство. 
 

Въздействие върху почви 
           На площадката ще се изгради каломаслоуловител. При неговото изграждане  
може  да има минимално утъпкване на почви, което ще бъде незначително и няма да 
засегне значително количество земи.  

През експлоатационния период не се очаква никакво неблагоприятно въздействие 
върху съседните земи от извършване на дейностите на площадката за третиране на 
отпадъци. 
  

1.5 ФЛОРА И ФАУНА  
 

 
Растителен свят 
Според геоботаническото райониране на страната районът на инвестиционното 

предложение се отнася към Европейската широколистна растителност, Илирийска 
(Балканска) провинция – Лудогорски окръг. Остатъчната естествена растителност се 
характеризира предимно с мезоксерофитни церови гори и по-слабо участие на благуна. 
На места церовите гори са примесени със сребролистна липа, обикновен горун и габър. 
Отчита се присъствието на някои степни флорни елементи. 

Растителната покривка в района е комплекс от тревни фитоценози с различни 
доминантни видове, които се редуват в зависимост от мощността на почвата. От 
естествената тревна растителност в района преобладават белизмата (Dichantium 
ischaemum), троскота (Cynodon dactylon), полския ветрогон (Eryngium campestre), 
полската паламида (Cirsium arvense), късодръжковия магарешки бодил (Carduus 
acanthoides), млечката (Euphorbia glareosa), австрийския пелин (Artemisia austriaca), 
обикновения пчелинок (Marrubium vulgare). 

В контактните зони съществуват други необработваеми земи с рудерална 
растителност. Естествена растителност е представена от съобщества от храсти, сред 
които се срещат главно видове като обикновен глог (Crataegus monogyna), обикновен 
люляк (Syringa vulgaris), махалебка (Prunus mahaleb), смрадлика (Cotinus coggygria), 
трънка (Prunus spinosa), драка (Paliurus spina-cristi), шипка (Rosa canina) и други. Не са 
регитрирани находища на лечебни растения. 

Земите в проучената площ понастоящем се обработват, а пасищните и 
изоставените земи са обрасли с рудерални полски треви: полски хвощ, пълзящо лютиче, 
змийско мляко, тученица, разклонена лобода, обикновена овчарска торбичка, 
обикновена коприва, хмелна люцерна, голям живовлек, дребен репей и др. 
Унищожаването на рудералната растителност няма да се отрази върху състоянието на 
автохтонната (коренна) растителност в района и растителното биоразнообразие като 
цяло. Няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в 
Приложение № 1 на ЗБР. 

Разглежданата територия не засяга типове природни местообитания от 
Приложение І на Директива 92/43/ЕЕС, включително приоритетни за опазване по Натура 
2000. ИП не са установени находища на лечебни растения. 

Флористичното разнообразие на територията на общината е представено от над 
600 вида висши растения. Най-разпространените дървесни видове са: цер, габър, 
благун, сребролистна липа и клен. Насажденията, които те образуват понастоящем, са 
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предимно от издънков произход (поради нискостъбленото им стопанисване в миналото), 
а по състав са както чисти, така и смесени. 

Върху най-стръмните и девастирани терени, естествената горска растителност се 
състои от келяв габър, мъждрян, клен и по – рядко от слабо продуктивни цер, благун, 
габър, бряст и други. Под склона на голяма част от естествените насаждения келявия 
габър заедно с мекиша, дряна, леската и други са образували гъст подлес. Създадени 
са 3 420,4 ха култури, в резултат на залесителната дейност. Най-голям процент са 
акациевите култури от сребролистна липа, червен дъб, планински ясен, явор, шестил и 
др. 

Покрай суходолията със защитна цел – държавни защитни горски пояси – са 
създадени смесени култури от акация, гледичия, махалебка, планински ясен, зарзали, 
череши и други. В долините, суходолията и на някои равнинни терени в стопанството са 
създадени култури от клонови тополи. 

Сравнително малко е участието на иглолистните култури. Представени са главно  
от черния бор. Многогодишната стопанска дейност на човека се е отразила 
благоприятно върху общото състояние на гората. Изменен е видовият състав на 
дървостоите с цел получаване на по ценна дървесина и по – пълно използване 
почвеното плодородие на отделните горски месторастения. 
От храстовидните съобщества са разпространени обикновен и кучешки дрян, 
обикновена леска, европейски чашкодрян, обикновен глог, шипка, драка и др. Описани 
са повече от 120 вида лечебни растения. По-широко разпространение от тях имат: бял 
равнец, горска ягода, мащерка, жълт кантарион, комунига и др. 

Извод: В района  на инвестиционното предложение и прилежащите му зони  
липсват редки и защитени видове.  
 

Животински свят 
 

Община Тервел попада в Добруджанския фаунистичен район. В него преобладават 
степните фаунистични видове /лалугер – Spermuphilos citellus, хомяк – Miniopterus 
schreibersi,заек - lepus, степен орел – Aquila verreauxii, лешояд – Gyps fulvus/, едри 
хищници /вълк - lupus, лисица - lagopus /, а от дребните – пъстрият и степният пор – 
mustela eversmanni/. 

Ловната площ на общината включва всички земи, гори и водни площи, които са 
обитавани от дивеч или в които има условия за съществуването му, извън населените 
места. Общата площ на района възлиза на 59 699,9 ха от нея 57 292,3 ха са пригодни за 
развъждане на дивеч. Разпределена по фондове е както следва: 

Общо гори – 15 318,4 ха. 
Земеделски земи – 44 381,5 ха. 
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Фигура 8: Разпределение на земите по фондове 

54%

46%

Общо гори

Земеделски земи

 
Основното направление за стопанисване на дивеча в границите на ДГС-Тервел е 

поддържане на благоприятни условия за развитие на здрави и жизнени популации от 
наличните видове дивеч. 

Ловно – стопанската дейност на ДЛС–Тервел е насочена към: 
• Създаване, формиране и поддържане на здрави и жизнени дивечови запаси; 
• Подобряване условията на водене на ловен туризъм, наблюдение, селекция и 

постепенно превръщане на подборния обстрел в основен метод за ползване на 
едрия дивеч; 

• Опазване на запасите от дребния дивеч и създаване условия за по-нататъшното 
им развитие; 

• Добив на трофеи и дивечово месо; 
• Упражняване на ловен спорт; 
• Опазване на редки и защитени от закона видове. 
В ловно-стопанско отношение територията на ДЛС–Тервел е разпределена на 3 

дивечовъдни района и 10 ловни района, предоставени за стопанисване на СЛР „ЛРД-
Тервел” гр. Тервел. 

Разпределението на общата площ по пригодност за обитаване на отделните 
видове дивеч е съобразно с биологическите им изисквания и начините на стопанисване. 

• ДР – БИРП „Кьостата” – главен вид дивеч е благороден елен със съпътстващи 
видове елен лопатар, дива свиня, муфлон и сърна. 

• ДР – „Каблешково” – главен вид дивеч е благороден елен със съпътстващи 
видове от сърна и дива свиня. 

• ДР – „Сърната” – сърна и дива свиня. 
• За предоставените площи на СЛР „ЛРД-Тервел” - дива свиня със съпътстващи 

видове от благороден елен, сърна, заек и фазан. 
В зоогеографско отношение територията, където ще се реализира 

инвестиционното предложение, се отнася към Северната зоогеографска подобласт 
(Георгиев, 1982). В нея преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и 
Северна Европа (Пешев, 1978; Симеонов, 1978). Видовият състав на животните се 
определя от характера на растителността и разпределението й в биотопа. 
Систематични наблюдения относно фауната на дадения район липсват. 
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Съществуващата литературна информация се отнася само за отделни видове (Ковачев, 
1925; Патев, 1950; Петров, 1954; Марков, 1960; 1970; Пешев и Боев, 1962; Страка и 
Герасимов, 1977; Червена книга на НРБ, т.2, 1985; Симеонов и др., 1990). Публикувани 
са резултати от изследвания върху състоянието на гнездещите птици и 
дребнобозайната фауна от Иванов и Нонев (1997) и Герасимов и др. (1997).  

В зоогеографско отношение районът се отнася към Дунавския район, където 
фауната е представена от евросибирски и европейски видове. Добруджанската фауна 
може да бъде отнесена главно към степния фаунистичен комплекс, който се 
характеризира и с някои типични степни елементи. Орнитофауната  е характерна за 
пояса на дъба, и най-вече е представена от видове, придържащи се към 
селскостопанските и крайселищни територии, където намират изобилие от храна. 
Гнездещите птици имат най-голямо сходство с тези от Черноморското крайбрежие. 

По-характерните видове от херпетофауната са стенния гущер (Podacris muralis), 
зеления гущер (Lacerta viridis) и ивичестия гущер (Lacerta trilineata). Влечугите са 
представени от двата вида костенурки – шипобедрена и шипоопашата (Testudo graeca, 
Testudo hermanni) и голям стрелец (Coluber jugularis), които са включени в Приложения 
2,3 и 4 на Закона за Биологичното разнообразие (ЗБР). 

В района на изпълнение на инвестиционното предложение най-често могат да се 
видят птиците: жълта стърчиопашка (Motacilla flava),  Полска чучулига ( Alauda arvensis), 
Сврака (Pica pica), Сива овесарка (Miliaria calandra), Червеногърба сврачка (Lanius 
collurio), Черночела сврачка (Lanius minor).  

Храна в тези земи търсят полското врабче (Passer montanus), черноглавата 
овесарка (Emberiza melanocephala), сивата овесарка (Emberiza calandra),  качулатата 
чучулига (Galerida cristata) и полската чучулига (Alauda arvensis).  

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

За района няма установени постоянни миграционни коридори на прелетни птици, 
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение.  

 
Описание и анализ на въздействията на инвестиционното предложение върху 

растителния свят. 
 
При осъществяването на инвестиционното предложение, ще бъде засегната 

минимална част от земната повърхност в обхвата на определената за разработване на 
територията на каломаслоуловителя.  

Въздействието на инвестиционното предложение върху растителната покривка 
ще бъде свързано с локално нарушение на площта и целостта на растителните 
съобщества и местообитанията на видове и техните популации. Антропогенното 
въздействие върху екосистемите в района е изиграло съществена роля върху 
съвременната специфика на растителността. Присъствието на рудерални видове в 
състава на растителната покривка се свързва с промените в условията на средата и 
антропогенното въздействие. Съществуващите видове се отличават с лесната си 
приспособимост към измененията на средата, висока репродуктивна способност и малки 
изисквания към условията на съществуване. Тук спадат плевели, цветя и др. Особено 
важни са плевелните и рудерални видове: Amaranthus sp. – щир, Plantagosp. -
 жиловлек, Rumexsp. - лапад, Chenopodiumsp. – кучешка лобода, Urticasp.-коприва.  

При реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху 
растителността в района. Разработването на ИП няма да засегне площи с наличие на 
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редки, застрашени от изчезване и защитени растителни видове, включени в 
Приложение 3 на ЗБР.   

Няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в 
Приложение № 1 на ЗБР. Върху терена няма такива и не се срещат местообитания на 
растителни видове с природозащитен статус, включени в Приложения 2  на същия 
закон. 

 
Описание и анализ на въздействията на инвестиционното предложение върху 

животинския свят. 
Заемането на определената територия по принцип довежда, с по-бавни или по-

бързи темпове, до увеличаване на количеството на синантропните видове и най-вече на 
т. нар. завършени (пълни) и развити синурбанисти. Силно нараства количеството на 
индивидите, най-вече на видовете домашно врабче, полудив гълъб, градската, а 
възможно и на селската лястовица.  

Територията на инвестиционното намерение и прилежащите й околности, не е 
репродуктивно (в случая гнездово) местообитание на видове от Приложение № 2 на 
ЗБР.  

Не следва да се очакват значителни нежелани, т. е. отрицателни, изменения на 
състоянието на консервационно значими видове и техните местообитания в района. 
Засегнатата площ няма да доведе до значимо намаляване на хранителната база на 
обитаващите и мигриращите през района видове. Въздействието върху тях ще е 
минимално, временно и в рамките на емкостта на формираните екосистеми.   

Би следвало да се посочи още, че поради естеството на инвестиционното 
предложение реализацията му няма да предизвика фрагментиране на местообитанията 
на редки, защитени и ендемични видове, както и няма да бъде влошена структурата и 
динамиката на популациите им.  

Разработването на ИП  няма да засегне видове от гръбначната фауна. Няма да 
бъдат унищожени видове, включени в Приложение № 3 на ЗБР.   

Като се има предвид, че имотът е урбанизирана територия, става ясно, че не 
може да има значително въздействие върху местообитания на видове или за 
нарушаване на биологичното разнообразие в резултат от реализацията на ИП. 

 
Описание и анализ на въздействията на инвестиционното предложение върху 

защитената зона 
 
 С изграждането и реализацията на ИП няма да бъде значително увреден 

предмета и целите на опазване на ЗЗ „Хърсовска река” BG 0000106. Няма да бъдат 
засегнати и увредени видове, природни местообитания и местообитания на видове с 
консервационна значимост, предмет на опазване в зоната. Няма да бъдат 
фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични видове, 
характерни за зоната, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на 
техните популации.  

Вероятния кумулативен ефект (въздействие) се дефинира с резултата от 
състоянието, в което редица повтарящи се действия оказват по-силно въздействие от 
сумата на техните индивидуални ефекти.  

Понеже разглежданото ИП се намира в урбанизирана територия, липсват 
установени образци на ценни за биоразнообразието екосистеми, няма реализирани, 
одобрени или в процес на одобряване други дейности от същия характер или сходни 
такива, които в комбинация с разглежданото биха оказали значително отрицателно 
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въздействие, при реализацията му не се очаква значително отрицателно въздействие от 
други ИП и ППП и/или трансгранично въздействие с кумулативен ефект. 

Територията на ИП не е на място, което играе роля на екологична връзка в 
защитената зона, тъй като се намира в зона с ПСД и не прекъсва екологичния коридор 
за движение.  

 Имотът е отдалечен от крайречните и заливни лонгозни гори, както и свързаните 
с тях местообитания на видове птици (кълвачи, полубеловрата мухоловка, земеродно 
рибарче идр.), поради което не се очаква отрицателно въздействие върху тези видове 
или нарушение на водния режим. 

  По отношение на растителния свят, при реализацията на ИП не се очаква 
отрицателно въздействие, тъй като се засяга зона с ПСД, където не се срещат видове с 
природозащитен статус. На територията на площадката липсват приоритетни за 
опазване типове природни местообитания. 

     Зоната в която ще се реализира ИП е вече антропогенно повлияна, няма да 
доведе до отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване 
целостта или до увреждане на защитената зона.    

       С реализацията на заложените нови дейности  няма да бъде значително 
увреден предмета и целите на опазване на ЗЗ. Няма да бъдат засегнати и увредени 
видове, природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в 
зоната. Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, 
защитени и ендемични видове, характерни за зоната, както и няма да бъде влошена 
структурата и динамиката на техните популации.  

      При реализацията на заложените нови дейности  не се очаква значително 
отрицателно въздействие от други ИП и ППП и/или трансгранично въздействие с 
кумулативен ефект. 
 

Реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху 
предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитената  зона. 

 

1.6 ЛАНДШАФТ 
          Ландшафт (от Landschaft) е специфична географска територия представляваща 
система от всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и 
животни), която се променя във времето под влиянието на природните фактори и 
човешката дейност. Ландшафтът е неделимо цяло, възникнало в резултат от 
взаимодействието на природни и културни фактори. 
      Според Европейската Конвенция за Ландшафт, той има важна роля сред 
обществения интерес в културната, екологичната и социалната сфера, и представлява 
благоприятстващ икономическата дейност ресурс, чиято защита, управление и 
планиране могат да допринесат за създаването на трудова заетост. 
     Ландшафтът способства за формирането на местните култури и е основен компонент 
на европейското природно и културно наследство, допринасящ за човешкото 
благоденствие и консолидиране на европейската идентичност. Ландшафтът е значима 
част от качеството на живот на всички хора. Развитието в икономическите сфери на 
всяка страна, както и най-общо промените в световната икономика, в много случаи 
ускоряват трансформацията на ландшафта. Ландшафтът е ключов елемент от 
индивидуалното и обществено благоденствие и неговото опазване, управление и 
планиране налагат права и отговорности на всеки. Ландшафтът е ключов елемент в 
процеса за постигане на устойчиво развитие, основано на баланс и хармония между 
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социални нужди, икономическа дейност и околна среда. България, поради 
специфичното си географско положение, разнообразен релеф и богато 
биоразнообразие на природни хабитати, се отличава и с богато ландшафтно 
разнообразие. 
          

Оценка на възможностите на ландшафта за осъществяване на 
инвестиционното предложение 

Ландшафтът в района на площадката на инвестиционното предложение е 
значително засегнат от антропогенни изменения в резултат на антропогенната дейност. 
Реализацията от дейности които предвижда ИП няма да промени ландшафта.  

В процеса на експлоатация не се очакват никакви изменения на условията, 
влияещи формирането на елементите на ландшафта в контактните природни зони.  

ИП не предвижда изграждането на източници, емитиращи вредни вещества в 
атмосферата, поради което по експертна оценка мероприятията изобщо няма да 
повлияят възможностите за самоочистване и самовъзстановяване на типовите и 
подтипове ландшафти, контактуващи с обекта.  

ИП 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 ИП, 
няма да доведа до негативни изменения в състоянието на ландшафта. Ландшафтът на 
съседните територии ще запази своят характер като тип.  
 

1.7 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО (КИН) 

 
Община Тервел притежава богати природни дадености и уникално културно-

историческо наследство в т.ч. законово защитени обекти, съсредоточени в землищата 
на няколко села Оногур, Коларци, Балик, Брестница - „Средновековни скални 
манастири" и "Защитена зона "Суха река" и т.н. 

Недвижимите паметници на културата, разположени на територията на общината 
са 376 от които 365 са археологически, 8 исторически и 3художествени,наличието, на 
които е благоприятна предпоставка за развитие на исторически и познавателен 
туризъм. По-голямата част от тях са с местно значение и са разположени в селищата и 
землищата на: 

Антична крепост до с. Балик; 
Антична и средновековна крепост "Калето" в с. Войниково; 
Скални манастири до с. Оногур; 
Ранно-средновековна крепост "Скала", с. Кладенци; 
Средновековна крепост до с. Поп Груево; 
Тракийски некрополи - 360 в община Тервел; 
Паметници на загинали в Отечествената война в селата Орляк, Кочмар, Гуслар, 

Пр. Златарски; 
Паметник на Хан Тервел в гр. Тервел; 
Паметник на Йордан Йовков в град Тервел; 
Обелиск на Дончо Дончев край с. Сърнец. 
От особено значение са колонията ранновизаннтийски и старобългарски скални 

манастири в района на „Суха река“. Това са едни от най-ранните скални манастири, 
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документирани в Долно дунавските земи, Добруджа, на Балканите и в Европа. 
Разположени са по двата бряга на река Суха и съседното сухоречие (при Думбравени). 

• Историческият музей в град Тервел е паметта на общината, открит през 1986 г. в 
следствие на събрания фонд, експониран в етнографската сбирка на Народно 
читалище”Димитър Дончев”. В него са обособени три самостоятелни отдела: 
- Художествена галерия с 240 художествени творби на известни наши 

художници; 
- Етнографска сбирка с над 810 уникални експонати, отразяващи бита на хората 

в миналото ни; 
- Археологическа експозиция с над 950 предмета от античната епоха и 

средновековието. 

 
           Извод: Не се очаква никакво въздействие от реализацията на инвестиционното 
предложение върху културно-исторически и археологически обекти. Територията на ИП 
не засяга регистрирани археологически структури и обекти на застрашени  културни 
ценности. 

 
 
1.8. МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ 
За района не е характерно минерално разнообразие. Реализацията и 

експлоатацията на инвестиционното предложение не са свързани с въздействие върху 
този аспект на околната среда.  
         Минералното разнообразие има определящо значение за устойчивото развитие на 
биосферата, като субстрат за съществуването на разнообразни форми на живот. От 
друга страна минералите, рудите и скалите са основата на нашата развита 
технологична цивилизация. Важно е и обстоятелството, че за разлика от живото 
вещество, минералите не могат да се възпроизвеждат, и веднъж унищожени, те се 
унищожават завинаги. Под минерално разнообразие на даден обект се разбира 
съвкупността от всички форми на минералното вещество, които се описват на няколко 
равнища – минерални индивиди и агрегати, минерални видове и минерални асоциации. 
Под съхранено минерално разнообразие, следвайки доктрината за устойчиво развитие 
се разбира тази съвкупност от минерали от даден обект, която следва да се съхрани in-
situ uex-situ в такова количество и качество, което да може да задоволи научните и 
естетични потребности на днешното и идните поколения. Минералното разнообразие се 
унищожава както от естествените геологически процеси, така и от мащабната 
миннодобивна и инженерно-техническа дейност на човека. В сравнение с биологичното 
разнообразие, което заема повърхностния слой на земната кора и може да бъде пълно 
характеризирано, минералното разнообразие е обемно и може да бъде 
идентифицирано и документирано в процеса на неговото унищожаване при 
миннодобивната дейност. 
           Инвестиционното предложение не е свързано въздействия върху минералното 
разнообразие.  
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1.9. ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 
 
           Генетично модифициран организъм (на англ. genetically modified organism) е 
организъм, чиито гени са умишлено променени от човека. Като синоним се използва 
също така понятието трансгенен организъм. Според Директива 2001/18/CE на ЕО 
генетично модифицираният организъм е организъм (като се изключи човешкия) с 
изменен генетичен материал, който не е извършен посредством естествено 
размножаване и/или комбиниране на индивидите. Според същата директива начините 
за създаване на генетично изменен организъм са: 
           Ново комбиниране на дезоксирибонуклеиновата киселина и създаването на нови 
комбинации на генетичния материал чрез инкорпориране на молекули нуклеинова 
киселина, образувани в друг организъм; 
          Пряко инкорпорине на наследствен генетичен материал чрез микро-, 
макроинжектиране, или микрокапсулиране; 
          Протоплазмено или хибридно клетъчно сливане. Генетично модифицирани 
организми най-често се използват при: 

модификация на микроорганизми за производство на желани модификация 
на микроорганизми за производство на желани химични субстанции (например 
инсулин); 

модификация при земеделски култури с цел придобиване на повишена 
продуктивност, желано качество или устойчивост към болести, неприятели, 
пестициди и пр.   

          Инвестиционното предложение не е свързано с генериране или използване на 
генетично модифицирани организми. 
          Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с въздействието 
или генериране на геннетично модифицирани организми.  
 

 
1.10  ШУМ 

 
Вредните физични фактори, разгледани като възможности за въздействие, са 

шума, вибрациите и лъченията.  
Механичните трептения с честота от 16 до 20 000 Hz, които се разпространяват в 

еластична материална среда (най-често въздух) и предизвикват слухови усещания, се 
наричат звук. Шум е всеки неприятен или нежелан звук, който нарушава тишината и 
отдиха или е опасен за здравето, като предизвиква разнообразни функционални и 
структурни увреждания, намалена работоспособност, затруднява речевото общуване и 
възприемането на звуковите сигнали от околната среда. От хигиенна и психо-
физиологична гледна точка към шумовете се причисляват и тоновете (звуци с 
определена честота), когато те оказват вредно въздействие върху човешкия организъм. 

По-важните физични параметри, характеризиращи звуковите колебания са: 

• Честота – брой трептения за 1 s, изразява се в Hz; 

• Звуково налягане - разликата между моментната стойност на налягането в 
средата, в която се разпространяват звуковите вълни, и налягането в 
същата среда при липса на звукови вълни; 

• Интензитет на звука - звуковата енергия, която преминава през единица 
площ (1 m2) за единица време (1 s); 
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• Ниво на звуково налягане (ниво на интензитета на звука); 
Lp = 20.lg(p/po);     ( LJ = 10.lg(J/Jo)), 
където 
Lp (LJ) е ниво на звуково налягане (интензитет на звука); 
P (J) - ефективна стойност на звуковото налягане (стойност на интензитета 

на звука; 
po (Jo) - прагово значение; po = 2.10-5 Pa 
Jo = 10-12 W/m2) при честота 1000 Hz; 

• Ниво на звука по XY-ниво на звука, определено с шумомер при честотни 
корекции x =A, B, C или D и при време на осредняване Y = F, S или I; 

• Еквивалентно ниво на звука - определя се с използване на зависимостта 
Leq = q/0.3.lg(1/T).Σ10 (0.3.Li)/q.ti , 
където 
T - интервал от време, за който се определя еквивалентното ниво на звука; 
Li - стойност на нивото на звука в интервала ti; 
q - коефициент (обикновено се приема q = 3 dB); 

• Сила на чуване - субективна оценка на интензитета на звука. 
  

Експериментално е установено, че резонансните честоти на частите на човешкото 
тяло са: на гръдния кош 2-12 Hz, на краката 2-8 Hz, на стомаха 4-12 Hz, на главата 20-30 
Hz, на очите 60-90 Hz. Тогава, когато вибрациите в тези честотни ленти са значителни, 
човек има болезнено усещане и дискомфорт в резултат от резонансни явления. Всичко 
това води до нарушения във вестибуларния апарат, прилошаване, нарушаване на 
дишането и сърдечната дейност, нарушаване на зрението. Повишените вибрации и шум 
в жилищата среда водят до нарушаване на условията за отдих и сън и последваща 
неефективна работа. 

По-долу е разгледано влиянието на вибрациите и шума върху човешкия 
организъм.  

Вибрациите и шумът са мощен биологичен фактор, който чрез сложни 
нервнорефлекторни процеси повлиява неблагоприятно почти всички функции, органи и 
системи на човешкия организъм. Характерът и степента на шумовите увреждания, 
настъпващи при експонирани на шумово въздействие работници, се обуславят от 
редица фактори: интензитет, спектър и характер на шума; времетраене на шумовото 
въздействие; индивидуална чувствителност на човека и др. Въздействието на шума 
може да бъде неспецифично (върху целия организъм) и специфично (върху слуховия 
анализатор). 

 Неспецифичното действие на шума върху организма отразява ефектите му на 
хроничен стресогенен фактор, предимно върху нервната система. Нарушава се 
балансът между възбудните и задръжните процеси. Преобладават състоянията на 
астено-невротичен синдром или циркулаторна дистония. Субективните оплаквания са 
неспецифични: главоболие, потиснатост или раздразнителност, емоционална 
лабилност, безсъние. Неврологично най-често се установяват понижени рефлекси, 
тремор, нистагъм, удължено време на зрително-двигателна реакция. При 
продължително въздействие се нарушава възприятието, вниманието отслабва, 
нарушава се умственото съсредоточаване, появява се лабилност на настроението, 
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апатия или раздразнителност, разсеяност и спадане на темпа на работа, а при хронично 
действие – и преумора с развитието на неврози от неврастенен тип. Качеството на 
работата се влошава, увеличават се грешките при работа и производственият брак, 
спадат работоспособността и производителността на труда.  

 Особено уязвима на шумово въздействие е вегетативната нервна система. 
Доказано е, че промените настъпват при сравнително ниски нива на шума (50-70 dBA). 
Най-често се установяват периферна съдова дистония, дистална хипотермия и 
асиметрия в кожната температура, хиперхидроза, дермографизъм. Чести са 
оплакванията от болки в сърдечната област, от тахикардия и главоболие. Промените от 
страна на вегетативната нервната система настъпват най-често през първите години на 
шумова експозиция и са по-изразени при млади хора. 

 От съществено значение са промените в сърдечно-съдовата система при шумово 
въздействие. Могат да настъпят както хипертонични, така и хипотонични реакции от 
страна на съдовата система, за което значение имат не само шумовите параметри, но и 
индивидуалните особености на организма и характерът на извършваната от човека 
дейност. Промените в артериалното налягане се срещат по-често при влияние на 
високочестотни шумове сред млади хора. 

 Засягат се и другите органи и системи. Установяват се изменения в моторната и 
секреторната функция на стомашно-чревния тракт, изразяващи се в хипацидитет и 
понижен тонус на стомаха. Сред пребиваващи в условия на интензивен шум се 
регистрират по-често стомашно-чревни заболявания (гастрити, язва). Промените в 
ендокринната система при шумово въздействие не са достатъчно изяснени. Най-чести 
са нарушенията във функцията на щитовидната жлеза с данни за хипертиреоза. Смята 
се, че шумът засяга също надбъбреците, хипофизата и хипоталамуса. Промените в 
нивата на адреналина и норадреналина са в подкрепа на ролята на шума като един от 
основните стресогенни фактори на околната (в т.ч. работната) среда. Промени се 
установяват и по отношение на двигателния апарат – понижаване на мускулната сила и 
издръжливостта до 25 %, понижени двигателни реакции, удължено латентно време, 
особено при влияние на високочестотни шумове. Тези промени се свързват с нарушения 
в динамиката на коровите процеси и със задръжното състояние на двигателния 
анализатор. 

 От особено значение е влиянието на шума върху анализаторите. Промените във 
вестибуларния апарат се наблюдават главно при интензивно шумово въздействие и се 
характеризират със световъртеж, залитане, главоболие. Вестибуларните промени 
нарастват прогресивно с експозицията на шум. 

 Данните за промени в зрителната функция са противоречиви, което се обяснява с 
различията в параметрите и експозицията на шумовото натоварване. Съобщава се за 
кратковременни промени в зрителната острота под въздействие на интензивно шумово 
въздействие (над 100 dB), а при по-ниски нива (75 до 90 dB) – промени в устойчивостта 
на ясно виждане и критичната честота на сливане на трептенията. 

 Екстраауралните (извън слуховия анализатор) промени, особено тези, касаещи 
нервната и сърдечно-съдовата системи, настъпват значително по-рано от развитието на 
слуховите увреждания.  

 Шумът предизвиква три специфични форми на увреждане на слуховия 
анализатор: 

– Временно (преходно) понижение на слуха – остра умора на слуховия анализатор; 
– Трайно увреждане на слуха – загуба на слуха; 
– Остра звукова травма. 
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Трайното увреждане на слуха възниква при продължителна експозиция на 
интензивни шумови нива, при което времето на появата и развитието им, както и 
процентът на засегнатите хора зависят от посочените вече основни фактори.  

В Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите на шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите на шум в околната среда, методът за оценка на стойностите 
на показателите за шум и на вредни ефекти от шума върху здравето на човека не се 
нормират граничните стойности на показателите на инфразвук в околната среда. В са 
представени норми на инфразвук на работните места и в производствени помещения, 
които превишават показаните в таблица 2 санитарни норми от 2 до 10 dB. 
 
Таблица 8 

 

 
        

Съществуващи източници на шум в района на площадката 
В настоящия момент в и около  разглежданата територия няма сериозни 

генератори и емитери на вредни физични фактори. Шум и вибрации с ниска честота и 
повторяемост периодично се генерират от преминаващи по пътищата автомобили и от 
съществуващите наоколо обекти. 

По принцип акустичната обстановка е с изключително добри показатели. На този 
етап районът, предмет на ИП, не е утежнен по отношение на шумовото натоварване и 
притежава отличен потенциал. В района не  са провеждани систематични измервания 
на шум в съответствие с изискванията на Наредба № 2/2006 г. за дейността на 
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националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за 
провеждане на информация от промишлените източници на шум в околната среда. 

В близост - приблизително на отстояние от 20-50 м от територията на площадката 
не преминават надземни електропроводи от 20 kV.  
 

 
По време на експлоатацията 
 Разглежданият обект  се намира в зона ПСД и граници с имоти, които се 

извършва такава дейност  - промишнена насоченост. 
               Дейностите предвиждат съхраняване и разкомплектуване ИУМПС, хартия, 
картон, пластмаса, стъкло и опаковки от тях. Ситуирането на сградата и офиса  
способства за опазване на човешкото здраве,  работещите на обекта. 
            Основните външни източници на шум, на територията на ИП, по време на 
експлоатацията му ще бъдат автомобилния транспорт и дейностите по 
разкомплектуване на ИУМПС и разглобяване на ИУЕЕО и намиращите се в съседство 
обекти. 

В близост няма обекти  подлежащи на здравна защита съгласно параграф 1, т. 3 
от Наредбата за ОВОС. 

Шумът, излъчван в околната среда от транспортните средства (евентуално 
автобуси, леки коли и камиони) е епизодичен с ниво около 50 dBA. Очакваните 
еквивалентни нива от дейността  по разкомплектоване и разглобяване на площадката, 
предвид това че ще се извършва в съществуващата полумасивна сграда ще бъде около 
55 - 60 dBA . 

Граничните стойности на показателите за шум в околната среда Lден, Lвечер и 
Lнощ са посочени в приложение № 2 от 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, издадена от МЗ и МОСВ (Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.) и са 
както следва: 

 
 

   
  Табл. 9 

 
Територии и устройствени зони в урбанизираните 

територии и извън тях 

 
Еквивалентно ниво 

на 
шума в dB(A) 

  
ден 

 
  вечер 

 
   нощ 

 
1. 

 
Жилищни зони и територии 

 
55 

 
50 

 
45 

 
2. 

 
Централни градски части 

 
60 

 
55 

 
50 

3 
 
Производствено-складови територии и  
зони 

 
70 

 
70 

 
70 
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Изчисленията на еквивалентните нива на шума са проведени по методите 
определени в Приложение № 3 на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. на МЗ и МОСВ 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. 

Очакваните еквивалентни нива на шум са в нормите за територията, която се намира 
ИП  Производствено-складови територии и зони. 

 
 

1.11.  ОТПАДЪЦИ 
 

 
         Понастоящем, на територията, върху която ще се реализира инвестицията не се 
генерират отпадъци. Липсват стари замърсявания и наличие на нерегламентирани 
сметища. Разглежданата територия не е обременена от стари замърсявания с 
отпадъци. 
        По отношение на съществуващите системи за управление на отпадъците на 
общинско и регионално ниво, имащи пряко отношение към инвестиционното 
намерение, може да се посочи въведената система за организирано събиране и 
транспортиране на битови отпадъци, както и съоръжението за крайно обезвреждане на 
отпадъци, находящо се близо до с. Богдан, обслужващо общините Добрич – град и 
Добричка. 
         Отпадъците с  код 17 05 06 – изкопани земни маси, ще се формират при направата 
на каломаслоуловителя. По експертна оценка, общото количество на изкопаните земни 
маси, вкл. почва и камъни няма да надвиши 0.1 м3.   
 Битовите отпадъци ще бъдат събирани в специализирани съдове и извозвани от 
сметопочистваща фирма, с която ще бъде сключен договор, в съответствие с 
общинската система за управление на отпадъците. 
  

Генерирани отпадъци по време на експлоатация 
           През експлоатационният период ще се очаква да бъдат формирани следните 
видове отпадъци: 
 
Табл. 10 
№  Код на 

отпадъка 
Наименование на отпадъка 

 
 

1. 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
2. 20 01 35* Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо 
опасни компоненти 

3. 20 03 01 Смесени  битови отпадъци 
4. 15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 
5. 15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 
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 От направения анализ и характеристика на околната среда  по фактор отпадъци, 
може да се обобщи, че реализацията на ИП няма да окаже неблагоприятно влияние 
върху екологичния статус на района, както по време на строителството, така и през 
експлоатационния период.  
 При правилно подбрана в технологично отношение система за управление на 
специфичните отпадъчни потоци, въздействието ще бъде краткотрайно през фазата на 
изграждане и дълготрайно през периода на експлоатация, без значими изменения в 
характеристиките на средата.  
 
 

1.12. НАСЕЛЕНИЕ - ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА. ЗДРАВНО-
ХИГИЕННИ АСПЕКТИ 

 
 Въздействие върху здравния риск 

Разглежданият обект  се намира в зона ПСД и граници с имоти, които се 
извършва такава дейност  - промишнена насоченост. 

               Дейностите предвиждат съхраняване и разкомплектуване ИУМПС, хартия, 
картон, пластмаса, стъкло и опаковки от тях. Ситуирането на сградата и офиса  
способства за опазване на човешкото здраве,  работещите на обекта. 
            Основните външни източници на шум, на територията на ИП, по време на 
експлоатацията му ще бъдат автомобилния транспорт и дейностите по 
разкомплектуване на ИУМПС и разглобяване на ИУЕЕО и намиращите се в съседство 
обекти. 

В близост няма обекти  подлежащи на здравна защита съгласно параграф 1, т. 3 
от Наредбата за ОВОС. 

Шумът, излъчван в околната среда от транспортните средства (евентуално 
автобуси, леки коли и камиони) е епизодичен с ниво около 50 dBA. Очакваните 
еквивалентни нива от дейността  по разкомплектоване и разглобяване на площадката, 
предвид това че ще се извършва в съществуващата полумасивна сграда ще бъде около 
55 - 60 dBA . 
            Около територията, която  се реализира ИП на отстояние от 1 км няма обекти 
подлежащи на здравна защита  - жилищни сгради,  детски градини, училища, болници и 
др. съгласно §1, т. 3 от ДР на Наредбата за ОВОС. Един от съществените елементи при 
реализирането на проекта е да се осигури безопасност както за работещите на обекта 
за планирания период на експлоатация на обекта. Поради характера на 
инвестиционното предложение, от здравни позиции може да се направи извода, че по 
отношение на здравето на населението следва да се вземат предохранителни мерки, а 
въздействията върху човешкото здраве в условията на трудова среда се очаква да имат 
строго локален и професионален характер.  
 В радиус от 1 км няма исторически места, културни паметници и не попадат 
водоизточници и  съоръжения подлежащи на СОЗ.  

При експлоатацията, не съществуват реални възможности за експозиция на 
населението в село Зърнево с токсични или физични въздействия.  
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            Профилактични мерки по отношение опазване здравето на работещите на 
обекта. 
            Могат да се изброят следните основни изисквания за безопасни условия на труд: 

• През студените периоди да се взема мерки ръцете да бъдат сухи и топли. 
• През горещите летни дни в халетата да има поставени вентилатори. 
• Работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона работно облекло. 
• Да се провеждат редовни профилактични прегледи насочени към разкриван на 

свързаните с труда заболявания. 
• Необходимо е вземането на всички необходими мерки за обезопасяване труда на 

работещите посредством информиране чрез инструкции за боравене с 
необходимите машини и съоръжения; 

 
Профилактични мерки по отношение опазване здравето на населението 
От изложеното по-горе може да се направи извода, че за жителите на село 

Зърнево не съществува риск за здравето. 
 
Заключение за въздействието върху населението и човешкото здраве 
Следователно, изпълнението на ИП няма да окаже отрицателно въздействие 

върху здравето на населението и при настоящето, и при бъдещите поколения.  
 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 
включително и разположените в близост до обекта на инвестиционното 
предложение. 

   
           Имотът е отдалечен от крайречните и заливни лонгозни гори, както и свързаните 
с тях местообитания на видове птици (кълвачи, полубеловрата мухоловка, земеродно 
рибарче идр.), поради което не се очаква отрицателно въздействие върху тези видове 
или нарушение на водния режим. 

Предвид това че имотът е в населеното място, не се очакват големи 
концентрации от мигриращи грабливи птици.  

По отношение на растителния свят, при реализацията на ИП не се очаква 
отрицателно въздействие, тъй като се засяга ПСД зона, където не се срещат видове с 
природозащитен статус. На територията на площадката липсват приоритетни за 
опазване типове природни местообитания. 

Площадката се намира в ПСД зона и е вече антропогенно повлияна, няма да 
доведе до отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване 
целостта или до увреждане на защитената зона.    

С реализацията на заложените нови дейности  няма да бъде значително увреден 
предмета и целите на опазване на ЗЗ. Няма да бъдат засегнати и увредени видове, 
природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоната. 
Няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и 
ендемични видове, характерни за зоната, както и няма да бъде влошена структурата и 
динамиката на техните популации.  
         При реализацията на заложените нови дейности  не се очаква значително 
отрицателно въздействие от други ИП и ППП и/или трансгранично въздействие с 
кумулативен ефект.  

Реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие 
върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитената  
зона. 
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 3. Вид на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
краткотрайно, средни и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно/ 

Поради липса на строителен период няма да има отрицателно въздействие 
по отношение на компонентите на околната среда. 

 4. Обхват на въздействието - географски район, засегнато население, 
населени места /наименование, вид -град, село, курортно селище, брой жители и 
др./ 

Обхвата на въздействието е локален и ще бъде в рамките на имота през 
експлотационния период. 

    5.    Вероятност от поява на въздействието 
През експлотационния период, но вероятността за такова въздействие е 

пренебрежимо малка. 

 6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 
          Краткотрайно, рядко, обратимо въздействие. 

 7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното 
предлжение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на 
значителните отрицателни въздействия 

• Предотвратяване смесването на опасни с неопасни отпадъци, както и 
оползотворими с неоползотворими отпадъци. 

• Организиране на система по предаване на отпадъците, в съответствие с 
нормативните изисквания на фирми притежаващи разрешение по ЗУО. 

• Въвеждане на система за разделно събиране на опаковки и отпадъци от опаковки 
на територията на обекта. 

• Създаване на условия за събиране на битовите отпадъци, включително 
разполагане на необходимия брой съдове и честота на извозване. 

• Да се въведе забрана на тютюнопушенето на територията площадката с 
изключение на определени места. 

 
8. Трансграничен характер на въздействията 

   Не се очаква такъв. 
 
 
25 .02.2015 год. 
Село Зърнево 
Община Тервел                              


	Не се очакват никакви негативни  въздействия на ИП върху геоложката основа на разглежданата територия.
	Фигура 8: Разпределение на земите по фондове


