
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ  

ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА  
 

 

ОБЯВА 
 

 

На основание Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

Община Павел баня уведомява населението на община 

Павел баня 

 

за получено уведомление от„Тера – 04“ ЕООД     

относно искане за  „Изграждане на месодобивно и 

месопреработвателно предприятие“ в с. Александрово 

в имот  № УПИ ХV – 955, кв.88 с. Александрово  

ЕКАТТЕ 00309, община Павел баня, област Стара 

Загора. 

 

Информация за инвестиционното предложение е 

на разположение на гражданите на община Павел баня 

всеки работен ден от 8.00 – 12.00ч и 13.00-17.00ч в стая 

№ 6 на общинска администрация Павел баня. 

Възражения се приемат в 14-дневен срок от 

обявяването. 

 

Дата на обявяването:07.06.2018г. 
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I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Наименование: „ТЕРА 04” ЕООД 

ЕИК:  ...............  

Управител: 
 

Пълен пощенски адрес: 
1 

Телефон, факс и e-mail: 
 

Лице за контакти: 
 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

1. Резюме на предложението: 

Възложителят на инвестиционното предложение „ТЕРА 04’' ЕООД, управлявано от 

 ...................................... , има намерение да изгради ново „Месодобивно и месопреработвателно 

предприятие", 

находящо се в УПИ XV-955, кв.88, с. Александрово, Община Павел Баня - 2 част от КПИИ. 

Имотът е собственост на Възложителя. Предвижда се да се построи нова сграда с РЗП 895 м
2
, в 

която да бъдат обособени необходимите за производствения процес помещения: 
> Обор за пред кланичен престой. 

> Мръсна кланична зона. 
> Чиста кланична зона; 
> Хладилни и складови помещения за съхранение на суровини и/или готова продукция; 
> Сладови помещения за съхранение на амбалаж; 
> Хладилни складове за съхранение на отпадъци; 
> Техническо помещение; 

> Битови помещения за персонала. 
Електрозахранването ще се осъществи от мрежата на ПН на населеното място, като за него 

Възложителят е сключил Предварителен договор за присъединяване към разпределителната 
електрическа мрежа ........................ с „ЕВН Разпределение България“ АД. В рамките на имота ще се няма 
да се изгражда трафопост. Захранването ще е от съществуващ такъв, съгласно сключениег Предварителен 
договор, което захранване да подсигури производството с необходимото количество енергия. 

Водоснабдяването ще се осигури от водопроводната мрежа на село Александрово, а отпадните 
води след преминаване през ПСОВ ще се включат в изгребна яма. 

Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура. Не се предвиждат изкопни 
работи или използване на взрив. 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 

Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда, инвестиционното предложение 

попада в обхвата на т. 7, буква и „е“ (кланици) на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т.1 от същия закон. Н 
основание чл 150 от ЗУТ Инвеститора ще разработи комплексен проект за инвестиционна инициатива. 
Местоположението на имота са подходящи за реализиране на инвестиционното предложение, като 
основните мотиви са следните: 
> До имота е осигурен достъп чрез съществуващ път. 
> Имота не попада в обхвата на границите на защитени територии по смисъла на Закон за защита на 

териториите.
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> Като цяло реализацията на проекта е в пряка връзка е функционирането на населеното място и развитието 

му. Всичко това ще доведе до промяна в положителна посока на микроклимата както в населеното място, 

така и в околните такива. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности: 
Няма връзка с други планове и програми. 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи 

> Алтернативи по местоположение: 

Алтернатива на инвестиционното предложение за „Месодобивно и месопреработвателно 

предприятие“ е наемане или закупуване на друг имот в района. За реализиране на тази алтернатива е 

необходимо да се направят нови инвестиционни разходи. 

> Алтернативи по технология 

Алтернативи в технологично отношение не са приложими. Използваната технология е съобразена 

изцяло с нуждите и технологията за производствения процес. 

> Нулева алтернатива 

„Нулева“ алтернатива ще означава инвестиционното предложение да не се реализира, което ще 

доведе до неудовлетворяване на нуждите на инвеститора и до пропускане на икономически ползи за 

инвеститора и населеното място. 

В заключение по отношение на алтернативи, предвид ограничението за използване на нов терен, 

заетост на имотите и внимателното подбиране на подходящото място за реализация, проектът е без друга 

алтернатива. 

Като допълнителни предимства може да посочим, че собствеността на имота е на Възложителя; 

Възложителя има собствена ферма за животни в съседство; намира се в населено място и ще осигури нови 

работни места; снабдяване на населението с качествена продукция. 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по 

време на строителството. 

Инвестиционното предложение за изграждане на ново Месопреработвателно и месодобивно 

предприятие е с прогнозна застроена площ от 880 м
2
. Ще бъде изградена нова сграда с метална конструкция 

Външни стени и вътрешни преградни от сандвич панели. Около сгрдата е предвидено озеленяване. 

Моля относно необходима площ за временни дейности да се консултирате с проектанта по част 

Архитектура и ПБЗ и фирмата извършваща СМР, както по тази точка да се консултирате с 

проектанта по част конструкция, архитектура и ландшафтен архитект относно озеленяването. 

6. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет-информация от 

обяснителната записка на проекта! 

Предвижда се изграждане на нова сгрда със застроена площ от 880 м
2
, в която да бъдат обособени 

необходимите за производствения процес помещения 

Проектният капацитет на новото предприятие е от 25 до 30 ДПЖ на ден или от 5 до 7 ЕПЖ. Клането 

на различните видове животни ще се извършва в разделно време. Не се предвижда едновременно клане. 

Като крайни продукти се предвиждат: 

• Охладено трупно месо (цели трупове) от ДПЖ: 

• Замразено трупно месо (цели трупове) от ДПЖ; 

• Охладено трупно месо (на четвъртинки) от ЕПЖ; 

• Замразено трупно месо (на четвъртинки) от ЕПЖ; 

• Охладени субпродукти от ЕПЖ и ДПЖ; 

Като крайни продукти се предвиждат:  
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• Охладено трупно месо (цели трупове) от ДПЖ: 

• Замразено трупно месо (цели трупове) от ДПЖ; 

• Охладено трупно месо (на четвъртинки) от ЕПЖ; 

• Замразено трупно месо (на четвъртинки) от ЕПЖ; 

• Охладени субпродукти от ЕПЖ и ДПЖ; 

Най общо технологията на месодобива включва следните технологични процеси разделени в две зони - 

мръсна и чиста зона. Площадката околи предприятието също се разделя на две зони и се определя от 

технологичното разпределение. 

Операции извършвани в мръсната зона: 

> Прием на животните - задължителен ветеринарен контрол на всяко животно. Съмнително 

заболелите животни се отделят от останалите в обособена зона в общия обор. 

> Предкланичен престой - животните се оставят свободни не се хранят, а само се поят. 

> За ЕПЖ се предвижда мокър тоалет преди зашеметяване. 

> Зашеметяване на животното - За ДПЖ си използва ток, а за ЕПЖ се извършва чрез изтрил в 

челната част на главата. Процеса се извършва във специално проектирани за целта боксове 

със специализирано оборудване. 

> Вертикален закол. 

> Обезкървяване над вана за кръв. 

> Прекачване на по нисък тръбен път. 

> Задиране на животното премахване на рога и копита. 

> Дране на животното - за ДПЖ се предвижда и компресор за надуване; 

> Сваляне на кожата: 

Операции извършвани в чиста зона: 

> Отстраняване на главата и инспекция; 

> Отваряне на коремната кухина и изваждане на коремните и белите органи. Поставят се в 

количка и се отвеждат в зала за обработка на бели органи. 

> Отваряне на гръдната кухина и изваждане на червени органи закачане на куки и поставяне на 

количка. Отвеждат се в хладилна камера за охлаждане. 

> За ЕПЖ разполовяване на трупа и последващо разделяне на половинките на четвъртинки. 

> Ветеринарна инспекция на трупа. 

> Подпечатване на трупното месо. Съмнително заразените трупове се отстраняват в отделен 

хладилник и при установяване на заболяване се експедират отделно от останалите трупове. 

> Бързо охлаждане в хладилна камера до температура 4 °С. 

> За замразените продукти следва да бъдат замразени в шокова камера до температура във 

вътрешноста не по високо от минус ] 8 °С. 

> Експедиция на трупното месо. 

Обработка на органи: 

> Бели органи - изпразване, изрязване, измиване, опаковане, съхранение и експедиция. 

> Червени органи - охлаждане, измиване и почистване, опаковане, съхранени и експедиция. 

Електрозахранването ще се осъществи от мрежата на НН на населеното място. 

Водоснабдяването ще се осигури от водопроводната мрежа на с Александрово, а отпадъчните води 
ще преминават през ПСОВ и след това ще се заустват в изгребна яма 

Разположението на основните елементи ще бъде съобразено с изградената инфраструктура в 
района. Екологичните условия в района няма да се нарушат при експлоатация на обекта. 

Теренът ще се запази със съществуващата денивелация и растителност. Инвестиционното 

предложение ще бъде реализирано на един етап в рамките на 8-10 месеца след получаване на всички 
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разрешителни документи и подписване на договор с разплащателна агенция към ДФЗ. 

Реализацията на проекта ще има и социално - икономически ефект, като по време на неговото 

изграждане и експлоатацията ще се осигурят между 10 и 15 постоянни работни места. 

7. Схема на нови или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 

За реализиране на инвестиционното предложение не се налага и няма да се променя 

съществуващата и да се създава нова пътна инфраструктура. 

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

закриване, възстановяване и последващо използване. 

Строителството и експлоатацията на обекта не са свързани с действия, които ще доведат до 

съществени промени на района, където ще се реализира предложението (топографията, промени във 

водните обекти и др.) 

9. Предлагани методи за строителство 
Проектирането на инвестиционното предложение е еднофазно - технически проект. Проектното решение е 

съобразено, изцяло с техническото задание, със законовите и нормативни изисквания и с данните 

предоставени от Община Павел Баня. Настоящата информация за оценка на необходимостта от изготвяне 

на доклад за ОВОС е изготвена на базата на предварителни проучвания, поради което тук изложените 

методи за строителство се базират на традиционно използваните такива за този тип. 

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

По време на изграждането на инвестиционното предложение ще бъдат необходими основно , 

метални греди, сандвич панели. 

При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат използвани природни 

ресурси като пясък и вода. 

Строителни материали, които ще се използват е метална конструкция, бетон, тухли за санитарните 

помещения. 

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

11.1.1. Битови отпадъци 

Събират се в затварящи се контейнери, застлани с PVC чували, на местата, където се отделят. 
Евакуирането на битовите отпадъци от ще се извършва след края на всяка работна смяна. Събират се в 
контейнер разположен на площадката. Извозването им се извършва по установен график от фирма {за 

комунални услуги) с която инвеститора ще има сключен договор. 
11.2. Производствени отпадъци 

Възникват в резултат на промишлената, занаятчийска и обслужваща дейност на физически и 
юридически лица..Разделят се на две: 
11.2.1. Промишлени отпадъци (фолио кашони и др.): 

Събират се основно в зоната за разопаковане (складовете и в залите за подготовка), където се отделят 

транспортните опаковки и се поставят в затварящи се контейнери или PVC чували поставени на 

стойка. След края на работния ден се експедират от през при емни/експедиционни рампи. Тези 

отпадъци се предават за рециклиране. 

В случаите на предприятия от ХВП - хранителни отпадъци не предназначени за човека консумация 
(отпадъци отделени по време на преработка на суровините или процеси свързани с преработката). 
11.2.2. Странични животински продукти (СЖПЗ):
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Странични животински продукти ще се получават по време на технологичния процес или така 

наречен технологичен отпад. Основно такъв отпад се отделя в мръсната зона. Такъв отпадък са: 

• Кръв — предвижда се инсталиране на система за отвеждане и съхранение на кръвта. От ваната за 

обезкървяване кръвта се отвежда с помощта на помпа до резервоари за съхранение. Третирането й 

— предава се на оторизирана за целта фирма за извозване и унищожение. 

• Рога копита и кожи - за тяхното съхранение са предвидени отделни складове. За експедицията им е 

предвидена отделна рампа. Третирането им - предават се на оторизирана за целта фирма за 

извозване и унищожение. 

• Специфично рискови материали СРМ - за тяхното съхранение са предвидени отделни складове. За 

експедицията им е предвидена отделна рампа. Третирането им - предават се на оторизирана за целта 

фирма за извозване и унищожение. 

Заклани болни животни - при съмнение се отстраняват от кланичната линия и се съхраняват в 

отделна хладилна камера до установяване на техният здравен статус. При положителни проби се 

експедират и предават се на оторизирана за целта фирма за извозване и унищожение.. 

11.3. Строителни отпадъци 

Получават се в резултат на строителна дейност на строителните площадки, както и при разрушаване и 
реконструкция на сгради и съоръжения. Такъв тип отпадъци се отделят по време на строежа на сградата 
(iстроително монтажните работи по обекта). За тяхното третиране и управление ще бъде изготвен 
отделен проект. 
11.4. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), 
сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и 
заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 
11.4.1. Битови отпадни води: 

> Ориентировъчният разход на вода за битови нужди на смяна. 

За миене — по 40 л/човек топла вода с темп. 45°С. 

За пиене — по 2,5л/човек студена вода. 
За тоалетни и писоари — по ЗОл/час студена вода. 
За мивки — по 125л (1 ч употреба на смяна), топла вода с темп. 45°С. 
За душ по 120л/човек темп. 45°С. 

За отвеждането на водите от санитарно битовият блок е предвидена отделна канализация. Тя се отвежда в 

отделна изгребна яма. 

11.4.2. Промишлени отпадни води: 

> Ориентировъчният разход на вода за промишлени цели. 

За измиване и дезинфекция помещения - 10/12 л/м2. 

За измиване на технологично оборудване и посуда- около 1500литра на смяна. 

Приблизителен разход 8000 литра/ден 

При определени обстоятелства (човешки грешки или аварийни ситуации), в отмивните води е възможно да 

увлекат със себе си незначителни количества от суровини и/или продукт. Всички хранителни отпадъци са 

напълно биоразградими. 

Третирането им - предварително почистване с локален каломазно уловител (преливни шахти). След това 

заустване в изгребна яма. 

Обектът е с производствено предназначение. Управление на дейностите по отпадъците предвижда 

мерки за постигане на целите: 

> Намаляване или ограничаване образуването на отпадъци, както и на степента на тяхната опасност; 

> Рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване; 

> Обезвреждане;  
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Съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, по време на експлоатацията на обекта ще се 
генерират основно: 

> 02 02 03 - материали, негодни за консумация или преработване 

> 02 05 02 - утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 

> 02 02 99 - отпадъци, не упоменати другаде И 

е неопасни свойства 
Третирането на всеки от видовете отпадъци е подробно описано по горе. 

> Флуоресцентни тръби - код 20 01 21* - количество около 1- 2 броя на година. Същите 

представляват опасен отпадък. Ще се събират и съхраняват в обекта (в съответствие с изискванията за 

съхранение на опасни отпадъци) до предаването им на фирма имаща разрешително за дейност с този вид 

отпадък. 

По време на строителството ще се генерират Смесени отпадъци от строителни материали:с код 

> 17.01.01 Бетон 

> 17 04 07 смеси от метали 

> 17.05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 

> 17.09.04 и неопасни свойства 

начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място или предаване 

на пунктове за изкупуване на отпадъци 

В заключение може да се каже, че по време на строителството и експлоатацията ще се формират 
отпадъци, които ще да бъдат третирани съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по 
управление на отпадъците 

12. Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда 

При строителството не се предвижда засягане или унищожаване на орнитологични места, тъй като 
на територията на площадката няма постоянно пребиваващи видове, а само отделни индивиди. Не се 
предвижда да се засегне и ихтиофауна, тъй като инвестиционното предложение не засяга водни обекти. 

Есплоатацията на обекта не е свързана с оказване на негативно въздействие върху околната среда. 
Като мерки за намаляване на отрицателно въздействие предвидени от възложителя са: 

> събиране на отпадъците и недопускане на разпиляването им с цел опазване на съседните терени от 

замърсяване; 
> своевременно извозване на отпадъците от обекта. 

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

материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на 

отпадъчните води) 

Други дейности свързани с инвестиционното предложение са осигуряване на необходимите 

количества вода за питейно-битови и производствени нужди и електроснабдяване на обекта. 
Електроснабдяването и водоснабдяването ще се осъществи от съществуваща електропреносна и 
водоснабдителна мрежа на населеното място с. Александрово. При осъществяването на инвестиционното 
предложение и по време на експлоатацията на площадката и в близост не се предвижда да функционират 
други дейности свързани с добив на баластра, строителство или други дейности, които могат да окажат 
отрицателно въздействие върху околната среда. 

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

Освен нормативно заложените в ЗУТ стандартни процедури (съгласувателни писма от ВиК, 
Електроразпределение, РСПБЗН, РЗИ и др.) пряко свързани с инвестиционното намерение са и следните 
разрешителни 

> Решение за преценяване на необходимостта от ОВОС от Директора на РИОСВ - Стара Загора; 
> Становище относно реализацията на проекта; 

Ако е необходимо друго да се допише 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 

При подобни технологични операции {описани по горе), не се отделят вредности както в работната, така и в 
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околната среда. 

16. Риск от инциденти 

Всички машини, апарати и съоръжения, отговарят на нормите за безопасност и охрана на труда, 
действащи на територията на Република България. 

В помещенията не се отделят вредности, които да представляват заплаха за здравето на персонала, 

работещ в него. Всички норми за температури на постоянните работни места, запрашеност, шум, вибрации, 
наличие на вредности, осветеност и др., задължителни по смисъла на българското законодателство са 
спазени. 

На практика не съществуват работни зони в предприятието, условията за работа, в които да 
представляват постоянен риск за живота и здравето на работещите се. 

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Границите на инвестиционното предложение 

„Месодобивно и месопреработвателно предприятие", находящо се в УПИ XV-955, кв.88, с. 

Александрово, Община Павел Баня - 2 част от КПИИ. До обекта се стига по съществуващ път. 
Приложена е скица с местоположение на имота. 

2. Съществуващи ползватели и бъдещи планирани ползватели на земи 

Мястото на настоящето инвестиционно предложение е разположено в 
урбанизираната/ .................. територия на с. Александрово. Имотът е собственост на възложителя. Като 
съществуващи ползватели на имотите в съседство на инвестиционното предложение се обособяват: 

Дейността, която се предвижда да се осъществява на площадката не влиза в конфликт с ползването 
на околните терени и не са необходими специални мерки за съвместяването им. 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 
Реализацията на обекта не предвижда засягане и оказване на съществено въздействие върху 

околните терени. 

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни, уязвими, защитени и санитарно- охранителни 

зони. Национална екологична мрежа. 

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии и границите на защитени зони по закона за биологично разнообразие. 

В близост до имота предмет на инвестиционното намерение, а и самия имот не попадат и не засягат 

границите на чувствителни и уязвими зони. Площадката на инвестиционното предложение не е в близост и 
не предвижда засягане на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. 

5. Качество и регенеративна способност на природните ресурси 

Имотът, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение попада в 
урбанизиран район. Това е район, който в най-голяма степен е повлиян от дейността на човека. 
Реализацията и в последствие експлоатацията на инвестиционното предложение не предвижда оказване на 

негативно въздействие върху регенеративната способност на природните ресурси. 

6. Разгледани алтернативи за местоположение
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Алтернативи по отношение местоположението „Месодобивно и месопреработвателно 

предприятие", находящо се в УПИ XV-955, кв.88, с. Александрово, Община Павел Баня - 2 част от 

КПИИ не се търсят, тъй като няма основателни причини обекта да не се реализира на разглежданата 

площадка. Имотът е собственост на възложителя. 

Местоположението на имота и дейността, която се предвижда да се осъществява съгласно 
инвестиционното предложение са удачни за реализация на предвиденото предложение. Съществуващата 

инфраструктура, местоположението, наличието на обслужваща инфраструктура (водопровод, , ел.провод), 
човешки ресурси са част от предпоставките за удачния избор на площадка за реализация на предложението. 

Алтернативата дейността да се реализира на друго място или изобщо да не се реализира няма да 
промени състоянието на околната среда в района. 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

1. Въздействия 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, защитените територии, 

както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, от отпадъци, от 

рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации и от генетично модифицирани 

организми 

1.1. Върху хората и тяхното здраве. 

Имотите предмет на настоящето инвестиционно предложение са разположени в район е развито 
строителство, търговия, транспорт, и др. Районът е силно повлиян от човешките дейности, свързани със 

строителството, урбанизацията и развитието на инфраструктурата. Осъществяването на инвестиционното 
предложение не предвижда извършване на дейности и изграждане на съоръжения, които могат да доведат 
до инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве. 

Строително-монтажните работи са свързани и с известно шумово замърсяване, но по интензитет и 
времетраене не се очаква надвишаване на нормите за производствен шум. Те ще са само по време на 
строителството и с ограничен обхват - локално в рамките на имота. 

В процеса на експлоатация на обекта не се предвижда да се оформят професионални вредности. 
Във връзка е това може да се заключи, че разглежданата дейност няма да доведе до засягане на здравето и до 
промяна на условията на живот на хората. По време на строителството при спазване на правилата за 
безопасност на труда ще доведе до свеждане до минимум риска от злополуки. 
1.2. Върху атмосферния въздух 

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух. Дейността на 

обекта не предвижда отделяне на неприятни миризми. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители 
или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над ПДН, поради което не се очаква негативно 
въздействие върху качеството на атмосферния въздух. 
1.3. Върху водите 

Водоснабдяването на обекта се предвижда да се осигури от водопроводната мрежа на с. 
Александрово. Отпадните води образувани от обекта се предвижда да се предвижда да бъдат включени в 

изгребна яма. 
В заключение на посоченото по-горе, въздействието при реализацията на предложението върху 

качеството на повърхностните и подземните води в района не се очаква. 
1.4. Върху почвата 

Реализирането на проекта не би довело до отрицателно въздействие върху почвите. 
1.5. Върху земните недра 

При провеждане на дейността не се очаква вредно въздействие върху земните недра. 
1.6. Върху ландшафта 

Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти на околната среда е предпоставка за добър 
самоочистващ и въстановителен потенциал на ландшафта. 
1.7. Върху биологичното разнообразие  
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> Растителен свят 

Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти на околната среда е предпоставка за 
липса на въздействие върху ландшафта. 
Площадката за реализация на предложението е разположена в урбанизиран район, в който човека е 

оказал своето въздействие - в резултат от строителство, транспорт, търговия. Реализацията на 

инвестиционното намерение няма да бъде свързано с каквито и да било въздействия върху ценни 

местообитания. 

> Животински свят 

Площадката за реализация на предложението е разположена в урбанизиран район, в който човека 
е оказал своето въздействие - в резултат от строителство, транспорт, търговия. Реализацията на 
инвестиционното намерение няма да бъде свързано с каквито и да било въздействия върху животинският 

свят. 
1.8. Върху защитените територии. 

В района на инвестиционното предложение няма защитени територии, не са установени 
архитектурни и други паметници на културното наследство. 

^ 2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа 

В близост до имота предмет на инвестиционното намерение, а и самия имот не попадат и не засягат 

границите на чувствителни и уязвими зони. Площадката на инвестиционното предложение не е в близост и 
не предвижда засягане на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. 

7. Вид на въздействието 

Реализацията на инвестиционното предложение ще въздейства 
> краткотрайно по време на изграждане на обекта 
> непряко по време на експлоатацията 

По време на реализацията и експлотацията на предложението не се очакват емисии на вредни 
вещества в атмосферния въздух. Не се очаква и отрицателно влияние върху качеството на повърхностните 
и подземните води и наднормено генериране на шум. Растителност на територията на площадката не 
съществува и реализацията на инвестиционното намерение няма да се отрази върху този компонент. Не се 
очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда 

8. Обхват на въздействието 

Не се предвижда да бъде засегнато местното население. Като се има в предвид и спецификата на 
разглежданата дейност може да се каже, че здравния риск за работещите и пребиваващите в близост до 
площадката е минимален и не би могло да се говори за засегнато население. Обхватът на въздействие е 
много малък, в рамките на площадката. С реализирането на инвестиционното намерение няма да се наруши 
видовото разнообразие, местообитанията и състава на животинските и растителни съобщества, тъй като 
имотите попадат в урбанизирана територия. 

9. Вероятност на поява на въздействието 

Вероятността от поява на негативно въздействие се определя като малка, имайки в предвид характера на 
инвестиционното предложение и наличните природни характеристики и дадености на района, кто и с 
предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на 
последствията от пожари и аварии. Не се очакват вторични въздействия от реализацията на 
инвестиционното предложение. 

10. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 

Р Продължителност на въздействието - дълготрайно (за срока на експлоатация на обекта) 
> Честота на въздействието - ниска. 
Р Обратимостта е в зависимост от времето за прилагане и реагиране съгласно разработен План за 

действие при природни бедствия, аварии и пожари, земетръс и наводнения.
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извършването на проучвателни работи и проектни 

разработки за „Месодобивно и месопреработвателно предприятие", находящо се в УПИ XV- 

955, кв.88, с. Александрово, Община Павел Баня - 2 част от КПИИ 

> предвиждане на места за временно съхранение на битовите и строителните отпадъци до 

извозването им от лицензирани фирми; 

> изготвяне на проект по озеленяване и ланшафтно оформяне на площадката. 

> изработване на план за управление на строителните тпадъци - ПУСО 

1.1. На етап строителство: 

'> подържане на строителната техника в добро техническо състояние; 

> организиране на разделно изземване, депониране и оползотворяване на отпадъците от в 

следствие на СМР по време на строителството съгласно ПУСО 

> събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в контейнери; 

> съгласуване с общинската администрация мястото и маршрута за депониране на отпадъците; 

1.2. По време на експлоатация: 
> недопускане замърсяването на прилежащите терени и повърхностните и подземни води. 

Експлоатацията на обекта да се осъществява в съответствие с разрешения режим на на работа; 

2. Трансграничен характер на въздействията 
Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер върху 

компонентите на околната среда. 

П Р И Л О Ж Е Н И Я :  

1. Скица на № 73/22.02.18г. за УПИ П - за ф-ка Г. Кирков, кв.88, по плана на с. Алексансандрово, 

община Павел баня 

2. Документ за собственост Н. Акт № 190/2014г. 

3. Картен материал с нанесени точни отстояния на площадката до обекти, подлежащи на 

здравна защита (жилищни сгради, училища, детски градини и др. съгласно §1, т.З от 

Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС). 
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