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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

1. BAT (Best Available Techniques) - най-добри налични техники 

2. ISO (International Standardization Organization)- 

Международнаорганизацияпостандартизация 

3. PLUME - програма за моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата 

4. бр. - брой 

5. БТ – безопасност на труда 

6. ВиК – водоснабдяване и канализация 

7. ДВ – държавен вестник 

8. ЗЗВВХВПП – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества 

препарати и продукти 

9. ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

10. ЛПС – локално пречиствателно съоръжение 

11. ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води 

12. МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

13. МПС – моторно(и) превозно(и) средство(а) 

14. НДНТ – най-добри налични техники 

15. ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда 

16. ПДК - пределно допустима концентрация 

17. ПМС – постановление на Министерския съвет 

18. пр. – продукт 

19. ПУП – Проект за устройствен план 

20. РИОСВ – регионална инспекция по околната среда и водите 

21. сур. – суровина 

22. БДС – български държавен стандарт 

23. ГСМ – гориво за смазочни материали 

24. изм. – изменение 

25. доп. – допълнение 

26. ЛОС – летливи органични съединения 

27. ХН – хигиенни норми 

28. СНЕ – схема за намаляване на емисии 

29. ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

30. АЕЕ – Агенция по енергийна ефективност 

31. ННЕ – норми за неорганизирани емисии 

32. СНЕ - стойност на неорганизираните емисии 

33. КАВ – качество на атмосферния въздух 

34. ДОП – долен оценъчен праг 

35. ОР – органични разтворители 
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ИЗПОЛЗВАНИ ДИМЕНСИИ: 
 

1. dB – децибел 

2. g/nm3; (г/н.м3)- грама на нормален м3 

3. Gcal - гигакалория 

4. Gcal/t - гигакалории на тон 

5. Hz – херц 

6. kCal/t – килокалория на тон 

7. kg/m3 – кг/м3 

8. kg/t (кг/т) – килограма на тон 

9. kg/y (кг/год.) – килограма за година 

10. kWh - киловат часа 

11. kWh/y - киловат часа за година 

12. kWh/m3 - киловат часа на м3 

13. kWh/t пр.- киловат часа на тон продукт 

14. l – литър 

15. l/сек. (l/s)- литри на секунда 

16. m3 - кубични метра 

17. m3/h; (м3/ч) – м3 за час 

18. m3/y; (м3/год.) - м3 за година 

19. mg/dm3 (мг/дм3) - милиграм на кубически дециметър 

20. mg/m3 (мг/м3) - милиграм на кубически метър 

21. mg/Nm3; (мг/н.м3) – милиграм на нормален м3 

22. MW – мегават 

23. МWh - мегават-часа 

24. МWh/t сур.- мегават часа на тон суровина 

25. МWh/y (МWh/г.) - мегават часа за година 

26. nm3 (н.м3)– нормален кубичен метър 

27. nm3/h; Nm3/ч. (нм3/ч) - нормален кубически метър на час 

28. nm3/y; (н.м3/год) – нормален м3 за година 

29. t/y; t/г.;(т/год.) – тона за година 

30. t/h; (т/ч) – тона за час 

31. хил. т - 1 000 (хиляда) тона 

32. тегл.% - тегловни проценти 

33. g/h – грама за час 

34. g/ед.п - грама за единица продукт 
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I. Информация за контакт с възложителя: 

 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, търговско 

наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото 

лица. 

„Екуиъс" ООД, гр.Шумен  ЕИК 201792995. 

2. Пълен пощенски адрес: 

гр.Шумен, ул. „Цар Иван Александър № 81, ет.4, ап.2, 

 

3. Телефон, факс  и  e-mail:  

 

GSM: 0897 272204 

e-mail: dervisha.fishfarm@gmail.com 

 

4. Лице за контакти: 

 

Управител/директор на фирмата-възложител: Владимир Йолов   

Лице за контакти /име, телефон/: Владимир Йолов   

Телефон: 0897272204 

 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

 

1. Характеристика на инвестиционното предложение: 

 

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

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Инвестиционното предложение ще се осъществи в община Велики Преслав област 

Шумен. 

Инвестиционното  намерение  в частта за строежа на бунгалата ще  се  осъществи  

върху  имоти:   

-  имот  с  идентификатор 58222.111.202  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на: 

1. „Екуиъс" ООД 

Площ  на  имота: 601  .м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на кв територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 7 
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Съседи: 58222.111.250, 588222.111.472, 58222.111.215  

-  имот  с  идентификатор 58222.111.203  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на: 

1. „Екуиъс" ООД 

Площ  на  имота: 1000  кв.м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 7 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.471, 58222.111.215, 58222.111.204, 58222.111.512 

 

-  имот  с  идентиифкатор 58222.111.447  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на: 

1. „Екуиъс" ООД 

Площ  на  имота: 686  кв.м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 0 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.471, 58222.111.215, 58222.111.201, 58222.111.511 

Инвестиционното намерение в частта за водоснабдяване на модулните павилиони ще 

се осъществи върху имоти: 

-имот 58222. 111.96, който е общински, но с допълнително споразумение /вх.р.№1468 от 

08.05.2018 г/ е отдаден под наем на фирмата,с което се разрешава на фирмата да го 

ползва за  стопански постройки. 

Имотът  е  собственост  на:  

ОБЩИНА  Велики Преслав 

Площ  на  имота: 3800 кв.м. Начин  на  трайно  ползване: мера 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 0 

Съседи: 58222.111.1385, 588222.111.1387, 58222.111.1388, 58222.111.1389, 58222.111.250, 

58222.111.97, 58222.111.92, 58222.111.90, 58222.111.1395, 58222.111.1394, 

58222.111.1390 

„Екуиъс" ООД, гр.Шумен притежава разрешително № 5/3.10.2014 г. за ползване на воден 

обект язовир „Дервиша“ на основание чл. 46, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от 
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Закона за водите с краен срок на действие на разрешителното – 03.10.2034г.издаден от 

община Велики Преслав.Цел на ползване – аквакултури и свързаните с тях дейности. 

Инвестиционното намерение за бунгалата е нова, докато другата част от 

инвестиционното намерение е само за водоснабдяване на вече одобрено такова - 

„Разработване и експлоатация на иновативен проект  за устойчива интегрирана 

технология за култивиране на налим за консумация и разработване на биотехнологични 

параметри за повишаване на имунния статус на отглежданите риби, включващи методи, 

намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда” 

 

Ще бъдат изградени общо до  девет броя сгради /бунгала/ за сезонен отдих като 

сглобяеми конструкции с разрешение за поставяне. Във всеки имот ще се поставят по 

три бунгала, ще се озеленят, оградят и ще се създадат условия за отдих на семейства. 

 

Вода ще бъде доведена от водовземно съоръжение – каптаж с регистрационен номер 

25204102665/02.07.18 г. от регистъра на водовземните съоръжения.Каптаж „Дервиша” е 

разположен в имот с идентификатор 58222.111.96. В каптажа постъпва вода от дренаж 

„Дерниша” изграден в имот с идентификатор 58222.111.104. Община Велики Преслав 

дава съгласието си за това след Решение на Общински съвет Велики Преслав №548 по 

протокол 46 от 18.09.18 г. Община Велики Преслав е дала съгласие за достъп до до 

съоръженията на фирмата с Решение№ 686/23.07.2019 г.Задължението на фирмата е да 

получи разрешение за водоползване по Закона за водите. Водата ще бъде доведена до 

имотите чрез водопровод /отбелязан на идейната схема със синьо/. Водата ще бъде 

доведена до къщичките и до двата павилиона . Тя ще  се подава след преминаване през 

хлораторно съоръжение. В имотите ще се изгради вътрешна водопроводна мрежа. 

Водопроводът ще премине по общински път. 

 

НЕОБХОДИМИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА  

ЗА БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ НУЖДИ ЗА БАЗА 

ЯЗ.”ДЕРВИША”  

 

 

 

1. БУНГАЛА – 9бр. х 5човека=45човека 

в ПИ 58222.111.202, 58222.111.203 и 58222.111.447 

приета норма 230л/човек.ден 

питейно-битови – 45 х 230=10350л/д 10.35м3/д 

отпадъчни води -  10.35 х 0.9=9.32м3/д 

 

2. ПАВИЛИОН 1 – Модулен павилион –репродуктивно-производствен център за 

риби в ПИ №58222.111.96: 

промишлени води по технология – 4м3/ден 

промишлени отпадни води - 4м3/ден 

питейно-битови води персонал - 1м3/ден 

отпадъчни битови води персонал – 0.9м3/ден 

 

3. ПАВИЛИОН 2 – Модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана 
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биотехнология за устойчиво и екологосъобразно аквапроизводство и научно-

изследователска и развойна дейност и обучение) в ПИ №58222.111.96: 

промишлени води по технология – 4м3/ден 

промишлени отпадъчни води - 4м3/ден 

питейно-битови води персонал - 1м3/ден 

отпадъчни битови води персонал – 0.9м3/ден 

 

 

 

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

инвестиционни предложения; 

 

Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на имоти - имот  с  

идентификатор 58222.111.202  ,имот с идентификатор 58222.111.203 и 58222.111.447    

в  землището  на  град Велики Преслав .Имотите са собственост на  „Екуиъс" ООД. 

 

Инвестиционното намерение в частта за водоснабдяване на модулните павилиони ще 

се осъществи върху имоти: 

-имот 58222. 111.96, който е общински, но с допълнително споразумение /вх.р.№1468 от 

08.05.2018 г/ е отдаден под наем на фирмата,с което се разрешава на фирмата да го 

ползва за  стопански постройки. 

Имотът  е  собственост  на:  

ОБЩИНА  Велики Преслав 

 

 

Имотите са собственост на Община Велики Преслав отдадени с договор за наем до 

19.12.2027г. 

„Екуиъс" ООД, гр.Шумен притежава разрешително № 5/3.10.2014 г. за ползване на воден 

обект язовир „Дервиша“ на основание чл. 46, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 от 

Закона за водите с краен срок на действие на разрешителното – 03.10.2034г. издаден от 

община Велики Преслав.Цел на ползване – аквакултури и свързаните с тях дейности. 

 

В близост до имотите, предмет на инвестиционното предложение, не съществуват други 

инвестиционни предложения от този тип и поради тази причина не се очакват 

кумулативни въздействия. 

 

 

Инвестиционният проект е изцялосъобразен с наличните инфраструктурни мрежи и 

връзки в района.  

 

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

на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 
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Основният природен ресурс, който ще се използва ще бъде водата. Вода ще бъде 

доведена от водовземно съоръжение – каптаж с регистрационен номер 

25204102665/02.07.18 г. от регистъра на водовземните съоръжения.Каптаж „Дервиша” е 

разположен в имот с идентификатор 58222.111.96. В каптажа постъпва вода от дренаж 

„Дерниша” изграден в имот с идентификатор 58222.111.104. Община Велики Преслав 

дава съгласието си за това след Решение на Общински съвет Велики Преслав №548 по 

протокол 46 от 18.09.18 г. Община Велики Преслав е дала съгласие за достъп до до 

съоръженията на фирмата с Решение№ 686/23.07.2019 г.Задължението на фирмата е да 

получи разрешение за водоползване по Закона за водите. Водата ще бъде доведена до 

имотите чрез водопровод /отбелязан на идейната схема със синьо/. Водата ще бъде 

доведена до къщичките и до двата павилиона . Тя ще  се подава след преминаване през 

хлораторно съоръжение. В имотите ще се изгради вътрешна водопроводна мрежа. 

Водопроводът ще премине по общински път. 

  

 

г/ генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 

Строителните отпадъци по време на поставяне на бунгалата ще бъдат минимални и 

ще се изнесат на определено място от Общината. 

 

Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти. 

 

 

Наименования на отпадъка Код на 

отпадъка 

Колич

ество 

т 

Генерира се от период 

 

Смесени отпадъци от 

строителство и събаряне 

различни от упоменатите в 17 

09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

17 09 04 20 От ст.дейности строителств

о 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 1 От цялата площадка строителств

о 

Почва и камъни различни от 

упоменатите в 17 05 03 

17 05 04 20 От ст.дейности строителств

о 

Утайка от септична яма 20 03 04 1 От септична яма експлоатаци

я 

 

.Изчерпването на утайката става  посредством  моторни  помпи  и  извозване  на  най-

близката  пречиствателна  станция, за  което  ще  бъде  сключен  договор. Всички 

образувани отпадъци ще се предават на външни лица, притежаващи разрешение за 

дейности с отпадъци или комплексно разрешително по Чл. 35 от ЗУО.  Битовите 

отпадъци ще се извозват от фирмата посочена от Общината. 
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Отпадъците от Павилион 1 и Павилион 2 са разгледани в предишното инвестиционно 

намерение. 

При прокопаване на вдопровода пръстта ще се използва за обратен насип. 

Отпадъчни води: 

1. БУНГАЛА – 9бр. х 5човека=45човека 

в ПИ 58222.111.202, 58222.111.203 и 58222.111.447 

приета норма 230л/човек.ден 

питейно-битови – 45 х 230=10350л/д 10.35м3/д 

отпадъчни води -  10.35 х 0.9=9.32м3/д 

 

2. ПАВИЛИОН 1 – Модулен павилион –репродуктивно-производствен център за 

риби в ПИ №58222.111.96: 

промишлени води по технология – 4м3/ден 

промишлени отпадни води - 4м3/ден 

питейно-битови води персонал - 1м3/ден 

отпадъчни битови води персонал – 0.9м3/ден 

 

3. ПАВИЛИОН 2 – Модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана 

биотехнология за устойчиво и екологосъобразно аквапроизводство и научно-

изследователска и развойна дейност и обучение) в ПИ №58222.111.96: 

промишлени води по технология – 4м3/ден 

промишлени отпадни води - 4м3/ден 

питейно-битови води персонал - 1м3/ден 

отпадъчни битови води персонал – 0.9м3/ден 

 

Отпадъчните води от бунгалата  ще се заустват в  септична яма с черпателна шахта с обем на 

септичната яма 3.50 м3 и черпателна шахта 14.00 м3,разположена в имота предмет на ИП . 

58222.111.202 .Отпадъчните води от Павилион 1 и Павилион 2 от санитарният възел  ще се 

заустват в  септична яма с черпателна шахта с обем на септичната яма 8.00 м3 и черпателна 

шахта 14.00 м3. Битово-фекалните води ще се отвеждат в водоплътен, антикорозионен 

черпателен резервоар, и след напълването му ще се извозват периодично до ГПСОВ, което 

ще бъде документирано. 

 

Дъждовните отпадъчни води ще се заустват разсредоточено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделянето на 
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наднормени емисии на вредни вещества /замърсяване/ в атмосферния въздух и води.  

 

Очаквано  замърсяване  и  дискомфорт  на  околната  среда  може  да  се  наблюдава  по 

време  на  строителството на бунгалата, на водопровода, МПС  извозващи  отпадъците. 

Но  този  процес  ще  бъде  кратковременен. 

Дискомфорт  и  замърсяване  на  околната  среда  ще  има  от  човешко  присъствие  и  

идващите  МПС  на  бунгалата, като този дискомфорт ще бъде незначителен поради 

отстоянието на имотите до най-близките жилищни сгради   Преслав, а именно – повече 

от 2 км. до населеното място. 

При реализацията на ИП  не  се  очаква  нарушаване  на  местообитания  на  

представителите  на  животинския  свят. 

Инвестиционното предложение не предполага друг вид замърсяване и/или дискомфорт 

на околната среда. 

 

Информация по чл. 93, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда: 

 

Инвестиционното предложение не предполага вероятни значителни последици за 

околната среда и човешкото здраве. Както е описано в настоящата точка възможно е 

минимално въздействие на организирани емисии върху качеството на атмосферния 

въздух. Това въздействие ще бъде ограничено в рамките на площадка и ще бъде 

кратковременно – само по време на строежа на бунгалата и изграждането на тоалетната 

със септична  яма. 

 

Не се очаква замърсяване на околната среда. По време на експлоатацията също не се 

очаква и замърсяване на атмосферния въздух.Смята се, че предвидената дейност, 

заложена в инвестиционното намерение няма да окаже негативно въздействие върху 

биоразнообразието в посочения район. 

При спазване на мерките заложени в ИП , замърсяванията  на околната среда се свеждат 

до минимум. 

Очакваните замърсявания могат да се получат по време на строителство и експлоатация 

на обекта: 

 Замърсяване  с  разпилени    отпадъци. 

 Неправилно  третиране  на  отпадъците. 

При реализиране  на  инвестиционното  предложение  не  се  очаква  настъпване  на  

дискомфорт  на  околната  среда  при  спазване  мерките  описани  в  ИП. 

 

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

предложение; 
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Възможните рискове от инциденти са свързани с организацията и безопасността по 

време на строителство и експлоатацията : може  да  възникне  пожар, наводнение,.  

Риск от инциденти от вредни въздействия, вредности, замърсяване не се очаква. 

По време на експлоатацията няма да се използват опасни материали, които да се явяват 

рисков фактор за здравето на хората. Склад за опасни вещества няма да има. 

Не е предвидено да се извършват взривни работи. 

Информация по Чл. 93, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда: 

Инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или бедствия. 

При  строителството  и  експлоатацията  на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  

следното: 

- авария  по  време  на  изграждането на бунгалата, водопровода и септична яма; 

- опасност  от  наводнения; 

- опасност  от  възникване  на  пожари; 

- опасност от удавяне  в  язовира; 

- опасност от нараняване  на  хора  по  време  на  строежа на бунгалата, 

водопровода и септичната яма 

- опасност по  време  на  посещаване  на  язовира. 

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

 

При пожар ще се действа, съгласно изготвените указанията за противопожарна защита. 

Предвидено е да се сигнализира на „Гражданска защита“ и служба „Пожарна и аварийна 

безопасност“ в съответния авариен план. Ще са налични прахови пожарогасители и/или 

кофпомпа за вода с мокрител и др. 

 

При природни бедствия, включително при земетресения, наводнения, опасност от 

радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, ще се изпълнява 

Вътрешен авариен план. 

 

Мерките за предотвратяване на описаните рискови от инциденти ще се разработят в 

следваща фаза на проектиране с изготвяне на авариен план и план за безопасност и 

здраве. 

 

ж/ рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1,т.12 от допълнителните разпоредби 

на Закона за здравето. 
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Обектът на Инвестиционното предложение е от тип, който по време на строителство 

експлоатация ще ползва единствено като природен ресурс вода. 

Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на 

жизнената среда по смисъла на 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за 

здравето поради естеството на инвестиционното предложение . 

При реализацията на инвестиционното предложение и при неговата бъдеща 

експлоатация не се очаква въздействие върху: 

 води, предназначени за питейно-битови нужди;  

 води, предназначени за къпане; 

 минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 

лечебни или за хигиенни нужди;  

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

 йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 

 нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 

урбанизираните територии химични фактори и биологични агенти в обектите с 

обществено предназначение;  

 курортни ресурси; 

 

 

2.Местоположение на площадката, включително необходимата площ за 

временни дейности по време на строителството.  
Инвестиционното предложение ще се осъществи в община Велики Преслав област 

Шумен. 

Инвестиционното  намерение  в частта за строежа на бунгалата ще  се  осъществи  

върху  имоти:   

-  имот  с  идентификатор 58222.111.202  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на: 

1. „Екуиъс" ООД 

Площ  на  имота: 601  .м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на кв територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 7 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.472, 58222.111.215  

-  имот  с  идентификатор 58222.111.203  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на: 

1. „Екуиъс" ООД 
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Площ  на  имота: 1000  кв.м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 7 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.471, 58222.111.215, 58222.111.204, 58222.111.512 

 

-  имот  с  идентиифкатор 58222.111.447  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на: 

1. „Екуиъс" ООД 

Площ  на  имота: 686  кв.м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 0 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.471, 58222.111.215, 58222.111.201, 58222.111.511 

Инвестиционното намерение в частта за водоснабдяване на модулните павилиони ще 

се осъществи върху имоти: 

-имот 58222. 111.96, който е общински, но с допълнително споразумение /вх.р.№1468 от 

08.05.2018 г/ е отдаден под наем на фирмата,с което се разрешава на фирмата да го 

ползва за  стопански постройки. 

Имотът  е  собственост  на:  

ОБЩИНА  Велики Преслав 

Площ  на  имота: 3800 кв.м. Начин  на  трайно  ползване: мера 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 0 

Съседи: 58222.111.1385, 588222.111.1387, 58222.111.1388, 58222.111.1389, 58222.111.250, 

58222.111.97, 58222.111.92, 58222.111.90, 58222.111.1395, 58222.111.1394, 

58222.111.1390 

Не е необходима площ за временни  дейности по време на строителството. Имотите за 

достатъчно големи. 

Каптаж „Дервиша” е разположен в имот с идентификатор 58222.111.96. В каптажа 

постъпва вода от дренаж „Дерниша” изграден в имот с идентификатор 58222.111.104. 

Имот с идентификатор 58222.111.447    предмет на ИП се намира на отстояние от около 7 

км от Защитена месност /ЗМ/ по смисъла на Закона за Защитените територии/ДВ 

бр.133/1998 доп. и изм./ „Конски кестен” (прекатегоризирана от буферна  зона на 

подържан резерват „Дервиша” в Защитена месност със заповед № РД 512/12.07.2007 г.  

на МОСВ  обн.ДВ бр.72/2007 г.) .Поземлен имот 58222.111.202 се намира на отстояние 
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около 44 км от защитената месност, имот с идентификатор 58222.111.203 се намира в 

непосредствена близост до ЗМ „Конски кестен”. 

- Поземлени имоти с идентификатор 58222.111.447,58222.111.202 и 58222.111.203 

по Кадастралната карта на град Велики Преслав, предмет на инвестиционното 

предложение попадат в Защитена зона /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно 

Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ /ДВ 77/2002 г. доп.и изм./ BG 0000421 „ 

Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка 

на ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр. 21/ 

09.03.2007 г.). Към момента BG 0000421 „ Преславска планина“ не е със заповеди с 

наложен режим и ограничения съгласно Закона за биологичното  разнообразие 

/ЗБР/.Имотите не засягат територии за опазване обектите на културното наследство. 

 

Фиг. 1. Сателитна снимка на района. 
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      Не се очаква трансгранично въздействие и не е необходимо съставянето на схема за нова 

или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Не е необходимо допълнителна 

площ за временни дейности по време на строителство.    

 

 

2. Описание на основните процеси /по проспектни данни/, капацитет, 

включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества 

от приложение №3 към ЗООС 

 

Обект на Инвестиционното предложение е  :”Изграждане на сгради/бунгала/ за сезонен 

отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.447, 58222.111.202, 58222.111.203 

град Велики Преслав и водоснабдяване на модулни павилиони - ПАВИЛИОН 1 – 

Модулен павилион –репродуктивно-производствен център за риби в ПИ №58222.111.96 

ПАВИЛИОН 2 – Модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана 

биотехнология за устойчиво и екологосъобразно аквапроизводство и научно-

изследователска и развойна дейност и обучение) в ПИ №58222.111.96” 

общ. Велики Преслав, обл. Шумен  

 

 

В настоящето инвестиционно намерение се планира: 

 

Имотите са със следните площи и капацитет: Имот с идентификатори 58222.111.447 – 

686 кв.м –3 бунгала, имот с идентификатори 58222.111.202 – 601 кв.м – 3 бунгала, имот с 

идентификатори 58222.111.203 – 1000 кв.м – 3 бунгала.  

Бунгалата ще са от дървена конструкция и ще се състоят от две спални, трапезария, 

кухня със стандартно кухненско оборудване, баня с мивка и душ, тоалетна, веранда и 

паркомясто за една кола. Ще бъдат с капацитет 4 човека. 

Имотите са електрифицирани. Вода ще бъде доведена от водовземно съоръжение – 

каптаж с регистрационен номер 25204102665/02.07.18 г. от регистъра на водовземните 

съоръжения. Община Велики Преслав дава съгласието си за това след Решение на Общински 

съвет Велики Преслав №548 по протокол 46 от 18.09.18 г. Задължението на фирмата е да 

получи разрешение за водоползване по Закона за водите. Водата ще бъде доведена до 

имотите чрез водопровод /отбелязан на идейната схема със синьо/. Водата ще бъде доведена 

до къщичките.  

Шахтовият кладенец ще се оборудва с помпа. На същото място ще се извършва 

хлориране на водата. Добитата и хлорирана вода ще се подава за ползване по водопровод РЕ 

тръби Ф40 мм към северния бряг на язовира и и тръби Ф63 към южния бряг на язовира. 

Тръбите ще бъдат положени в изкоп. Пръстта изкопана по време на полагане ще се използва 

за обратен насип.Освен бунгалата ще се водозахрани и Павилион 1 и Павилион 2 . 

Тя ще  се подава след преминаване през хлораторно съоръжение. В имотите ще се 

изгради вътрешна водопроводна мрежа.Водопроводът ще премине по общински път. 

Нова техническа инфраструктура няма да се изгражда. Взривни работи не се предвиждат. 

Изкопни работи ще се извършват 60% машинно и 40% ръчно. 

Около бунгалата ще се извърши подходящо озеленяване, имотите ще се оградят, ще се 

изградят вътрешни алеии и детска площадка. 

Опасни вещества от Приложение 3 към ЗООС няма да се използват  
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3. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 

Не се предвижда промяна на съществуващата основна пътна инфраструктура. 

 

Инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нова 

техническа инфраструктура и/или ползване на допълнителни площи извън имота. 

Ще се  използва  съществуващите пътища..Водопровода ще се изгради по общински път. 

Не е необходимо подравняване на общинските  пътищата  с идентификатори 

58222.111.90, 58222.111.215, 58222.111.250 или други дейности по тях. 

Фиг.3. Обща характеристика на Община Велики Преслав 

 

 

4. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

 

Обект на Инвестиционното предложение е : Обект на Инвестиционното предложение е  

:”Изграждане на сгради/бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 

58222.111.447, 58222.111.202, 58222.111.203 град Велики Преслав и водоснабдяване на 
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модулни павилиони - ПАВИЛИОН 1 – Модулен павилион –репродуктивно-

производствен център за риби в ПИ №58222.111.96 

ПАВИЛИОН 2 – Модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана 

биотехнология за устойчиво и екологосъобразно аквапроизводство и научно-

изследователска и развойна дейност и обучение) в ПИ №58222.111.96” 

общ. Велики Преслав, обл. Шумен   

Програмата за дейностите са следните: 

 Изготвяне на инвестиционни проекти; 

 Одобряване на инвестиционното предложение /провеждане на процедура по реда 

на Глава VI от Закона за опазване на околната среда/; 

 Експлоатация на обекта. 

Изпълнението на всички етапи ще бъде съобразено с изискванията на действащото към 

дадения момент национално законодателство. 

Инвестицията  е  с  дългосрочна  перспектива  за  развитие  и  не  се  предвижда  

закриване  на  обекта. 

 

Периода  на  експлоатация ще  се  определи  от  пазарните  механизми  и  

необходимостта  от  развитие  на  този сектор  в  района. Предвид  факта, че  обектът  е  

антропогенизиран  и  се  използва  от  преди  повече  от  10  години  не  е  необходимо  

площадката    да  се  рекултивира  за  друг  тип използване.  

 

Засега  не  се  предвижда  закриване. 

 

5. Предлагани методи за строителство. 

 

Предвидената площ  е  достатъчно голяма  и  няма  да  се  усвояват  нови  площи в същия 

имот и няма да се извърши промяна в предназначението на обекта. 

  

Строителни работи:  Бунгалата ще са от дървена конструкция и ще се състоят от две 

спални, трапезария, кухня със стандартно кухненско оборудване, баня с мивка и душ, 

тоалетна, веранда и паркомясто за една кола. Ще бъдат с капацитет 4 човека.Имотит ще 

се оградят, ще се изградят вътрешни алеи, детска площадка и места за отдих. 

Водопроводът до бунгалата и павилионите ще се изграждат по общински път. Ще се 

извършат изкупни работи, като пръстта ще се използва за обратен насип. 

Ще се използват съвременни методи за строителство. 

6. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 

Възложителят има намерение да разработи бунгалата, с цел осигуряване на добро място 

за почивка съчетано с риболов. Тук ще се обособи една база за семейна почивка съчетана 

със спорт.Дълго време тук не е било възможно това поради липса на водоподаване 

сгласно писмо на В и К което прилагаме. Сега вече тази инвестиция ще се осъществи 
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благодарение на разрешаването на проблема с водата. 

.Изключително важно е и да се осигури водоподаване и  към двата павилиона. 

Осъществяването на ИП е от значение както за дружеството, така и за рибното 

стопанство, което е сред най-бързо развиващите се отрасли от селското стопанство в 

света, включително и в страната като цяло. 

Програмата за рибарство и аквакултури за България, касае реализация на инвестиционни 

проекти в тази насока, като част от Общата Рибарска Политика /ОРП/ на Европейския 

съюз. ОРП на ЕС предвижда интензивно разширяване на аквакултурното- фермерско 

производство на различни видове риби във всички страни, членки на ЕС. Тази тенденция 

има траен характер и стратегическо значение за ОРП в близка перспектива /до 2014-2020 

год./,  ето защо инвестиционното намерение  следва да допринася за постигането на 

следните основни цели:: 

 Основните запаси от „диви" рибни видове в световната акватория намаляват 

драматично през последните десет години с тенденция за увеличаване на негативните 

промени. В тази връзка съветът на министрите на ЕС ежегодно взема решение за 

регулярно редуциране на уловът. Рибните ресурси ще продължават да намаляват. 

 Пазарът на рибни продукти и аквакултури вътре в рамките на ЕС бележи 

ежегоден и регулярен ръст в границите 25-30%. Счита се, че консумацията на рибни 

продукти, като част от националното меню в страните от ЕС е здравословна тенденция и 

условие за устойчиво развитие. 

 Отглеждането на рибни видове и аквакултури, в интензивни рибни ферми с 

репродуктивино-производствен център  с риболюпилня,, е гаранция за производство на 

продукти с много високо качество и стандартизирани размери. В същото време 

използваните технологии са екологосъобразни и практически не замърсяват околната 

среда. 

   

 

7. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното 

предложение, даващи информация за физическите, природните, и антропогенните 

характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 

екологична мрежа и най-близко разположени обекти, подлежащи на здравна 

защита, и отстоянията до тях. 

Инвестиционното предложение ще се осъществи в община Велики Преслав област 

Шумен. 

Инвестиционното  намерение  в частта за строежа на бунгалата ще  се  осъществи  

върху  имоти:   

-  имот  с  идентификатор 58222.111.202  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на: 

1. „Екуиъс" ООД 
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Площ  на  имота: 601  .м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на кв територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 7 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.472, 58222.111.215  

-  имот  с  идентификатор 58222.111.203  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на: 

1. „Екуиъс" ООД 

Площ  на  имота: 1000  кв.м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 7 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.471, 58222.111.215, 58222.111.204, 58222.111.512 

 

-  имот  с  идентиифкатор 58222.111.447  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на: 

1. „Екуиъс" ООД 

Площ  на  имота: 686  кв.м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 0 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.471, 58222.111.215, 58222.111.201, 58222.111.511 

Инвестиционното намерение в частта за водоснабдяване на модулните павилиони ще 

се осъществи върху имоти: 

-имот 58222. 111.96, който е общински, но с допълнително споразумение /вх.р.№1468 от 

08.05.2018 г/ е отдаден под наем на фирмата,с което се разрешава на фирмата да го 

ползва за  стопански постройки. 

Имотът  е  собственост  на:  

ОБЩИНА  Велики Преслав 

Площ  на  имота: 3800 кв.м. Начин  на  трайно  ползване: мера 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 0 

Съседи: 58222.111.1385, 588222.111.1387, 58222.111.1388, 58222.111.1389, 58222.111.250, 

58222.111.97, 58222.111.92, 58222.111.90, 58222.111.1395, 58222.111.1394, 

58222.111.1390 
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Не е необходима площ за временни  дейности по време на строителството. Имотите за 

достатъчно големи. 

Каптаж „Дервиша” е разположен в имот с идентификатор 58222.111.96. В каптажа 

постъпва вода от дренаж „Дервиша” изграден в имот с идентификатор 58222.111.104. 

Имот с идентификатор 58222.111.447    предмет на ИП се намира на отстояние от около 7 

км от Защитена месност /ЗМ/ по смисъла на Закона за Защитените територии/ДВ 

бр.133/1998 доп. и изм./ „Конски кестен” (прекатегоризирана от буферна  зона на 

подържан резерват „Дервиша” в Защитена месност със заповед № РД 512/12.07.2007 г.  

на МОСВ  обн.ДВ бр.72/2007 г.) .Поземлен имот 58222.111.202 се намира на отстояние 

около 44 км от защитената месност, имот с идентификатор 58222.111.203 се намира в 

непосредствена близост до ЗМ „Конски кестен”. 

- Поземлени имоти с идентификатор 58222.111.447,58222.111.202 и 58222.111.203 

по Кадастралната карта на град Велики Преслав, предмет на инвестиционното 

предложение попадат в Защитена зона /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно 

Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ /ДВ 77/2002 г. доп.и изм./ BG 0000421 „ 

Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка 

на ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр. 21/ 

09.03.2007 г.). Към момента BG 0000421 „ Преславска планина“ не е съ заповеди с 

наложен режим и ограничения съгласно Закона за биологичното  разнообразие 

/ЗБР/.Имотите не засягат територии за опазване обектите на културното наследство. 
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Фиг.4. Сателитна снимка с отстояние на обекта до най-близката жилищна зона в 

гр.Велики Преслав 

 

 

Разстоянието от имотите до град Велики Преслав е два километра. 

Видно от актуален картен материал (извадка от сателитна снимка) с определено от 

стоянието на обекта до най-близките обекти, подлежащи на здравна защита. Съгласно § 

1, т. З от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда „Обекти, подлежащи на здравна защита" 

са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, 

висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, 

мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места 

за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини 

за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за 

производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, 
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стоковите борси и тържищата за храни“. В разглеждания случай най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита са жилищни постройки на град 

Велики Преслав – повече от два километра. 

Изложеното в тази точка препокрива необходимата информация по чл. 93, ал. 5 от 

Закона за опазване на околната среда. 

За имотите няма данни за наличието на регистрирани обекти на културно-

историческото наследство. 

  

 

Не се очаква трансгранично въздействие. 

 

Не се предвижда схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 

Имотите се намира в землището на Велики Преслав,  общ. Велики Преслав, обл. Шумен. 

 

8.Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

 Инвестиционното предложение ще се осъществи в община Велики Преслав област 

Шумен. 

Инвестиционното  намерение  в частта за строежа на бунгалата ще  се  осъществи  

върху  имоти:   

-  имот  с  идентификатор 58222.111.202  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на:  

1. „Екуиъс" ООД 

Площ  на  имота: 601  .м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на кв територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 7 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.472, 58222.111.215  

-  имот  с  идентификатор 58222.111.203  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на: 

1. „Екуиъс" ООД 

Площ  на  имота: 1000  кв.м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 7 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.471, 58222.111.215, 58222.111.204, 58222.111.512 



Изграждане на сгради/бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.447, 58222.111.202, 58222.111.203  

град Велики Преслав и водоснабдяване на модулни павилиони - ПАВИЛИОН 1 – Модулен павилион –репродуктивно-производствен 
център за риби в ПИ №58222.111.96 

ПАВИЛИОН 2 – Модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана биотехнология за устойчиво и екологосъобразно 

аквапроизводство и научно-изследователска и развойна дейност и обучение) в ПИ №58222.111.96” 

 

24 

 

 

-  имот  с  идентиифкатор 58222.111.447  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на: 

1. „Екуиъс" ООД 

Площ  на  имота: 686  кв.м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 0 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.471, 58222.111.215, 58222.111.201, 58222.111.511 

Инвестиционното намерение в частта за водоснабдяване на модулните павилиони ще 

се осъществи върху имоти: 

-имот 58222. 111.96, който е общински, но с допълнително споразумение /вх.р.№1468 от 

08.05.2018 г/ е отдаден под наем на фирмата,с което се разрешава на фирмата да го 

ползва за  стопански постройки. 

Имотът  е  собственост  на:  

ОБЩИНА  Велики Преслав 

Площ  на  имота: 3800 кв.м. Начин  на  трайно  ползване: мера 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 0 

Съседи: 58222.111.1385, 588222.111.1387, 58222.111.1388, 58222.111.1389, 58222.111.250, 

58222.111.97, 58222.111.92, 58222.111.90, 58222.111.1395, 58222.111.1394, 

58222.111.1390 

Не е необходима площ за временни  дейности по време на строителството. Имотите за 

достатъчно големи. 

Каптаж „Дервиша” е разположен в имот с идентификатор 58222.111.96. В каптажа 

постъпва вода от дренаж „Дервиша” изграден в имот с идентификатор 58222.111.104. 

 

Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи, 

разположени в съседство с разглежданите имоти.. 

 

 

9.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална 
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екологична мрежа. 

 

 Имот с идентификатор 58222.111.447    предмет на ИП се намира на отстояние от около 

7 км от Защитена месност /ЗМ/ по смисъла на Закона за Защитените територии/ДВ 

бр.133/1998 доп. и изм./ „Конски кестен” (прекатегоризирана от буферна  зона на 

подържан резерват „Дервиша” в Защитена месност със заповед № РД 512/12.07.2007 г.  

на МОСВ  обн.ДВ бр.72/2007 г.) .Поземлен имот 58222.111.202 се намира на отстояние 

около 44 км от защитената месност, имот с идентификатор 58222.111.203 се намира в 

непосредствена близост до ЗМ „Конски кестен”. 

- Поземлени имоти с идентификатор 58222.111.447,58222.111.202 и 58222.111.203 

по Кадастралната карта на град Велики Преслав, предмет на инвестиционното 

предложение попадат в Защитена зона /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа, съгласно 

Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ /ДВ 77/2002 г. доп.и изм./ BG 0000421 „ 

Преславска планина“ за опазване на природните местообитания (включена в списъка 

на ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр. 21/ 

09.03.2007 г.). Към момента BG 0000421 „ Преславска планина“ не е със заповеди с 

наложен режим и ограничения съгласно Закона за биологичното  разнообразие 

/ЗБР/.Имотите не засягат територии за опазване обектите на културното наследство. 

- По време на реализирането и експлоатацията на обекта не се очакват отклонения 

от качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Като доказателство 

за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда – 

Таблица: Мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. 

 

 

10.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение / например добив 

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

жилищно строителство/. 

 

С реализирането на инвестиционното предложение  се налага извършване на други 

свързани дейности. Това е изграждане на водопровод. Той ще водоснабди бунгалата и 

павилион1 и павилион 2 от предишно инвестиционно предложение. 

Инвестиционното предложение не предполага добив на строителни материали, добив 

или пренос на енергия или жилищно строителство. 

 

11.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

 

„Екуиъс" ООД, гр.Шумен притежава разрешително № 5/3.10.2014 г. за ползване на воден 

обект язовир „Дервиша“ на основание чл. 46, ал. 1, т. 2 и във връзка с чл. 52, ал. 1,  

т. 3 от Закона за водите с краен срок на действие на разрешителното – 03.10.2034г.. 

издадено от община Велики Преслав.Цел на ползване – аквакултури и свързаните с тях 

дейности. 
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За извършване на дейностите по водовземане от каптаж с регистрационен номер 

25204102665/02.07.2018 г.от регистъра на водовземните съоръжениея, собственост на 

Община Велики Преслав е необходимо издаване на разрешително по реда чл.44 ал1  от 

Закона за водите. 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските региони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

 

1.Съществуващо и одобрено земеползване; 

Инвестиционното предложение ще се осъществи в община Велики Преслав област 

Шумен. 

Инвестиционното  намерение  в частта за строежа на бунгалата ще  се  осъществи  

върху  имоти:   

-  имот  с  идентификатор 58222.111.202  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на:  

1. „Екуиъс" ООД 

Площ  на  имота: 601  .м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на кв територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 7 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.472, 58222.111.215  

-  имот  с  идентификатор 58222.111.203  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на: 

1. „Екуиъс" ООД 

Площ  на  имота: 1000  кв.м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 7 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.471, 58222.111.215, 58222.111.204, 58222.111.512 

 

-  имот  с  идентиифкатор 58222.111.447  в  землището  на  град Велики Преслав  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

44/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК.  

Имотът  е  собственост  на: 

1. „Екуиъс" ООД 
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Площ  на  имота: 686  кв.м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 0 

Съседи: 58222.111.250, 588222.111.471, 58222.111.215, 58222.111.201, 58222.111.511 

Инвестиционното намерение в частта за водоснабдяване на модулните павилиони ще 

се осъществи върху имоти: 

-имот 58222. 111.96, който е общински, но с допълнително споразумение /вх.р.№1468 от 

08.05.2018 г/ е отдаден под наем на фирмата,с което се разрешава на фирмата да го 

ползва за  стопански постройки. 

Имотът  е  собственост  на:  

ОБЩИНА  Велики Преслав 

Площ  на  имота: 3800 кв.м. Начин  на  трайно  ползване: мера 

Трайно предназначение на територията – земеделска 

Категория на земята при неполивни условия - 0 

Съседи: 58222.111.1385, 588222.111.1387, 58222.111.1388, 58222.111.1389, 58222.111.250, 

58222.111.97, 58222.111.92, 58222.111.90, 58222.111.1395, 58222.111.1394, 

58222.111.1390 

Не е необходима площ за временни  дейности по време на строителството. Имотите за 

достатъчно големи. 

Каптаж „Дервиша” е разположен в имот с идентификатор 58222.111.96. В каптажа 

постъпва вода от дренаж „Дервиша” изграден в имот с идентификатор 58222.111.104. 

Околните терени също представляват урегулирани поземлени имоти. 

 

2.Мочурища, крайречни области, речни устия; 

 

Поземлени имоти с идентификатори 58222.111.202, 58222.111.203 и 58222.111.447 

попадат в :пояс втори и трети на СОЗ на водоизточници „Р-54х и Р-6х” учредени със 

Заповед на Министъра на околната среда и водите№РД-209/09.03.2012 г и №РД-

208/09.03.2012 г., пояс втори и трети  на СОЗ на водоизточник Р-179х-село Осеново” 

учредени със заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-206/08.03.2012 г. 

Имотите на инвестиционното предложение не граничат с водни обекти, но са в 

непосредствена близост до воден обект:язовир „Дервиша” общинска публична 

собственост разположен в имот с идентификатор 58222.111.97 

Имотите предмет на инвестиционното предложение попадат в обхвата на водно тяло 

BG2КА900R019 – р. Камчия - от преди гр. В. Преслав(Омуртагов мост) до вливане на р. 

Врана 
 



Изграждане на сгради/бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.447, 58222.111.202, 58222.111.203  

град Велики Преслав и водоснабдяване на модулни павилиони - ПАВИЛИОН 1 – Модулен павилион –репродуктивно-производствен 
център за риби в ПИ №58222.111.96 

ПАВИЛИОН 2 – Модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана биотехнология за устойчиво и екологосъобразно 

аквапроизводство и научно-изследователска и развойна дейност и обучение) в ПИ №58222.111.96” 

 

28 

 

 

№ 

Код на 

повърхностно

то водно тяло 

Име на 

повърхност.вод

но тяло 

Категория 

на 

повърхн.во

дно тяло 

тип Ко

д 

на 

тип

а 

Категория 

хидвроморф

. 

характерист

ики 

Дължи

на км 

4

3 

BG2KA900R1

019 

 

р. Камчия - от 

преди гр. В. 

Преслав(Омурт

агов мост) до 

вливане на р. 

Врана 

 

река 

 

Полупланин

ски реки в 

екорегион 

12 

 

R4 

 

СМВТ 

 

11,895

00 

 

 

Същото е оценено в лошо екологично състояние и има предвидена цел постигане 

на добро състояние 

Код на 

водно тяло 

Общо 

екологи

чно 

състоян

ие 

Показатели за 

влошаване на 

екологичното 

състояние 

Общо 

химично 

състояние 

Риск за 

непостиг

ане на 

целите 

Цели 2021 год. 

BG2KA90

0R019 

 

лошо 

 

МЗБ, МФ, Риби, 

БПК, N-NH4, N-

NO2, N-NO3, N-

total, P-PO4, P-

total 

 

добро 

 

не е в 

риск 

 

1. Предотвратяване 

влошаването на 

екологичния потенциал; 

2. Опазване, 

подобряване и 

възстановяване на 

водното тяло за 

постигане на умерен 

екологичен потенциал: 

- постигане на 

възможно най-добър 

екологичен потенциал 

по биологични 

елементи - МЗБ, МФ и 

Риби; 

- постигане на 

възможно най-добър 

екологичен потенциал 

по физикохимични 

елементи -  БПК, N-

NH4, N-NO2, N-NO3, 

N-total, P-PO4, P-total; 

3. Запазване на добро 

химично състояние 
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                             Повърхностни водни обекти и повърхностни водни тела 

                             Източник: Басейнова дирекция Черноморски район  

 

 

 

 

 

 

 

Относно язовира – в ПУРБ са регламентиране следните мерки: 

- подържане на потенциално опасни язовири „Драгоево” и „Дервиша” 

- контрол върху осигуряване на екологичен отток след язовири „Драгоево 2” и 

„Дервиша”. 

– пунктове за мониторинг 

- Пункт за хидробиологичен мониторинг – с.Миланово и град Велики Преслав 

- Пункт за физикохимичен мониторинг – с. Миланово 

- Пункт за хидроморфологичен мониторинг – с.Миланово 

 

Предвидените дейности, свързани с реализацията на инвестиционното намерение 

попадат в обхвата на: 
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 Подземно водно тяло „Карстови води в Малм Валанж” с код BG2G000J3К104 

определено в добро количествено и добро химично състояние с предвидена цел: 

запазване на добро състояние.  

 Цели до 2021 година 1. Запазване на добро химично състояние                                                                                

2.  Запазване на добро количествено състояние 

 Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ял. 1 от Закона за водите /ЗВ/: 

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води с 

код, BG2DGW000J3K1040 съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 за Закона за водите /ЗВ/; 

- Територията попада в зони, в които водите са чувствителни към биогенни 

елементи – чувствителна и уязвима зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 за Закона за водите 

/ЗВ/; 

- ИП попада в зона с наименование „Преславска планина“ с код  BG 0000421, 

съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 за Закона за водите /ЗВ/. Натура 2000 за опазване на дивите 

птици и местообитания „Преславска планина“ с код  BG 0000421. 

В програмата от мерки към ПУРБ са включени следните мерки имащи конкретно 

отношение към инвестиционното предложение: 

Мярка – „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и 

дейности на етап ИП”с действие :Оценка на допустимостта на нови нвестиционни 

намерения съгласно ПУРБ. 

Мярка – „Проучване и установяване на замърсяване на повърхностни и подземни 

води с действие: Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване на 

източниците на натиск при установено влошаване състоянието на водното тяло и 

неустановен източник на натиск. 

Мярка – Осигуряване на екологичен отток с действие: Осигуряване на минимално-

доопустимия отток в реките след съоръжения за водовземане или регулиране на 

оттока; Оптимизиране управлението на водите на язовирите, водностопанските 

системи и деривациите за осигуряване на водни количества за екологичен отток и 

постигане на ДЕС/ДЕП. 

Мярка –„Опазване на химичното състояние на подземните води от  замърсяване и 

влошаване” с предвидено действие:Забрана или ограничаване на дейности, които 

увеличават  риска за пряко или непряко отвеждане и отвеждане на приоритетни и 

опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително 

разкриване на подземните води на повърхността чрез изземване на отложенията и 

почвите покриващи водното тяло.  

Мярка – „Подобряване на оценката на хидроморфологичните елементи за качество 

и хидроморфологичното състояние” с действие: Провеждане на проучвателен 

мониторинг във връзка с оценката на екологичния потенциал и дефиниране на ДЕП 

за СВМТ и ИВТ на територията РБУ. 

Мярка – „Осигуряване на измерване на количеството на повърхностните води” с 

действие:Контрол на оттока в участъка след съоръжения за водовземане от 

повърхностни води и/или съоръжения за регулиране на оттока на повърхностните 

води след водовземните съоръжения или съоръжения за регулиране на оттока. 
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Мярка – „Запазване и подобряване на състоянието на зоните на защита на водите” с 

действие:Осигуряване на водни количество във връзска с постигане на БПС на 

предмета на опазване на защитените зони от Натура 2000 

Мярка – „Подобряване хидроморфологичното състояние на реките” с 

действие:Недопускане нови негативни промени в хидроморфологичния режим 

/причинени от ВЕЦ, изземване на наносни отложения от язовири, нови 

водвовземания и др./във водните тела определени като или попадващи в зони на 

защита на водите/ 

Мярка-„Неразрешаване на водовземане от водни тела, когато това водвовземане 

когато то може да влоши екологичното им състояние и/или е предпоставка за 

влошаване природозащитното състояние на водозависими природни местообитания 

и/или местообитания на видове предвид натиска от водовземания” 

Мярка-„Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да 

не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповеди за 

обявяване и плановете им за управление,  както и режимите на защитените 

територии въведени със Закона за защитените територии, заповеди за обявяване и 

планове за управление”. 

Мярка-„Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните на защита а 

питейните води и в определените санитарно-охранителни зони /СОЗ/ и буферни 

зони около водовземните съоръжения/системи”.с предвидени действия:”Контрол на 

ограниченията и забраните в границите на СОЗ е зоните за защита на питейни 

води” и „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за 

определяне на зоната и списъка по Приложение №3 към Националния каталог от 

мерки /ПУРБ/ 

Мярка-„Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна защита” с 

предвидено действие:”Забрана за складиране на пестициди, депониране и третиране 

на отпадъци в принадлежащите земи на водохранилищата и в крайбрежните 

заливаеми ивици”. 

 Битово-фекалните води ще се отвеждат в водоплътен, антикорозионен черпателен 

резервоар, и след напълването му ще се извозват периодично до ГПСОВ, което ще бъде 

документирано. 

     

3.Крайбрежни зони и морска околна среда; 

 

В близост до имота предмет на ИП няма крайбрежни зони и морска околна среда и 

поради тази причина ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните 

екологични характеристики на тези географски зони. 

 

4.Планински и горски райони; 

 

Районът, в който е разположена площадката на обекта е гориста. В околните терени не се 

наблюдават силно изразени негативни образувания, както и възвишения. 



Изграждане на сгради/бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.447, 58222.111.202, 58222.111.203  

град Велики Преслав и водоснабдяване на модулни павилиони - ПАВИЛИОН 1 – Модулен павилион –репродуктивно-производствен 
център за риби в ПИ №58222.111.96 

ПАВИЛИОН 2 – Модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана биотехнология за устойчиво и екологосъобразно 

аквапроизводство и научно-изследователска и развойна дейност и обучение) в ПИ №58222.111.96” 

 

32 

 

 

Начинът на трайно ползване на имотите е земеделска земя.  

Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените 

видове и местообитания в планинските и горски райони, поради факта, че не се 

предвижда извършването на производствена дейност, няма да се отделят емисии от 

вредни вещества, както и количеството на отпадъците, които ще се образуват в резултат 

на експлоатацията на обекта ще бъдат минимални. 

 

5.Защитени със закон територии; 

Поземлен имот с идентификатор 58222.111.97 по Кадастралната карта на град Велики 

Преслав, предмет на инвестиционното предложение попада в Защитена зона /ЗЗ/ от 

Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразмие /ЗБР/ 

/ДВ 77/2002 г. доп.и изм./ BG 0000421 „ Преславска планина“ за опазване на 

природните местообитания (включена в списъка на ЗЗ, приет с Решение № 122/ 

02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр. 21/ 09.03.2007 г.).  

Към момента BG 0000421 „ Преславска планина“ и не е обявена със заповед с 

наложени режими и ограничения съгласно Закона за биологичното  разнообразие /ЗБР/. 

 

BG 0000421 „ Преславска планина“ за опазване на природните местообитания 

(включена в списъка на ЗЗ, приет с Решение № 122/ 02.03.2007 г. на Министерски съвет, 

обн. ДВ бр. 21/ 09.03.2007 г.).  
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Цели на опазване: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове 

и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, 

включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и 

условия на средата.  

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации 

на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

Предмет на опазване: 

 

Природни местообитания: 

 

 91E0* Алувиални гори с Alnusglutinosa и Fraxinusexcelsior (Alno-Pandion, 

Alnionincanae, Salicionalbae); 

 6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-

Sedionalbi; 
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 6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи); 

 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс; 

 6510 Низинни сенокосни ливади (Alopecuruspratensis, Sanguisorbaofficinalis); 

 8310 Неблагоустроени пещери; 

 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion); 

 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum; 

 91H0* Панонски гори с Quercuspubescens; 

 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори; 

 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа. 

 

Бозайници: 

 Добруджански (среден) хомяк – Mesocricetusnewtoni 

 Дългокрил прилеп – Miniopterusschreibersi 

 Остроухнощник – Myotisblythii 

 Дългопръстнощник – Myotiscapaccinii 

 Трицветен нощник – Myotisemarginatus 

 Голям нощник – Myotismyotis 

 Средиземноморски подковонос – Rhinolophusblasii 

 Южен подковонос – Rhinolophuseuryale 

 Голям подковонос – Rhinolophusferrumequinum 

 Maлъкподковонос – Rhinolophushipposideros 

 Подковонос на Мехели – Rhinolophusmehelyi 

 Лалугер – Spermophiluscitellus 

 Пъстър пор – Vormelaperegusna 

 

Земноводни и влечуги: 

 Червенокоремна бумка – Bombinabombina 

 Жълтокоремна бумка – Bombinavariegata 

 Ивичест смок – Elaphequatuorlineata 

 Обикновена блатна костенурка – Emysorbicularis 

 Шипобедрена костенурка – Testudograeca 
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 Шипоопашата костенурка – Testudohermanni 

 Голям гребенест тритон – Trituruskarelinii 

 

Риби: 

 Обикновен щипок – Cobitistaenia 

 Европейска горчивка - Rhodeussericeusamarus 

 

Безгръбначни: 

 Обикновен паракалоптенус – Paracaloptenuscaloptenoides 

 

Растения: 

 

 Обикновена пърчовка – Himantoglossumcaprinum 

 

На площадката, обект на инвестиционно намерение не се предвижда извършването на 

мащабно строителство, освен изграждането на бунгала и изгребна яма. Също така няма 

да се извършва и никаква производствена дейност. Експлоатацията ще бъде 

конкретизирана в площадките, обект на  ИП. 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Обект на Инвестиционното предложение е : Обект на Инвестиционното предложение е  

:”Изграждане на сгради/бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 

58222.111.447, 58222.111.202, 58222.111.203 град Велики Преслав и водоснабдяване на 

модулни павилиони - ПАВИЛИОН 1 – Модулен павилион –репродуктивно-

производствен център за риби в ПИ №58222.111.96 

ПАВИЛИОН 2 – Модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана 

биотехнология за устойчиво и екологосъобразно аквапроизводство и научно-

изследователска и развойна дейност и обучение) в ПИ №58222.111.96” 

общ. Велики Преслав, обл. Шумен   

 

 

Имотите, предмет на инвестиционно намерение не попада в защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр. 133/ 1998 г., доп. и изм.), но попада 

в защитени зони /ЗЗ/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за 

биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр. 77/2002 г., доп. и изм.): 

- Поземлен имот с идентификатор 58222.111.97 по Кадастралната карта на град 

Велики Преслав, предмет на инвестиционното предложение попада в Защитена зона /ЗЗ/ 

от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразмие 

/ЗБР/ /ДВ 77/2002 г. доп.и изм./ BG 0000421 „ Преславска планина“ за опазване на 
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природните местообитания (включена в списъка на ЗЗ, приет с Решение № 122/ 

02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр. 21/ 09.03.2007 г.). Към момента BG 

0000421 „ Преславска планина“ По време на реализирането и експлоатацията на обекта 

не се очакват отклонения от качеството и регенеративната способност на природните 

ресурси. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на 

въздействието върху околната среда – Таблица: Мерки за намаляване на отрицателното 

въздействие върху околната среда. 

 

 

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

 

Инвестиционното предложение не е свързано с извършването на производствена 

дейност, поради тази причина освен поставяне на девет бунгала ,изграждане на изгребна 

яма, и водопровод няма да се извършват други строителни дейности и заради това няма 

да бъде оказано никакво негативно въздействие върху ландшафта в района.  

По време на експлоатацията на обекта също не се очакват отклонения в качеството на 

ландшафта в района. Въздействието на инвестиционното предложение е минимално. 

В близост до имота предмет на ИП няма данни за наличието на обекти с историческа, 

културна или археологическа стойност. 

 

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

подлежащи на здравна защита. 

Обект на Инвестиционното предложение е : Обект на Инвестиционното предложение е  

:”Изграждане на сгради/бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 

58222.111.447, 58222.111.202, 58222.111.203 град Велики Преслав и водоснабдяване на 

модулни павилиони - ПАВИЛИОН 1 – Модулен павилион –репродуктивно-

производствен център за риби в ПИ №58222.111.96 

ПАВИЛИОН 2 – Модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана 

биотехнология за устойчиво и екологосъобразно аквапроизводство и научно-

изследователска и развойна дейност и обучение) в ПИ №58222.111.96” 

общ. Велики Преслав, обл. Шумен 

Поземлени имоти с идентификатори 58222.111.202, 58222.111.203 и 58222.111.447 

попадат в :пояс втори и трети на СОЗ на водоизточници „Р-54х и Р-6х” учредени със 

Заповед на Министъра на околната среда и водите№РД-209/09.03.2012 г и №РД-

208/09.03.2012 г., пояс втори и трети  на СОЗ на водоизточник Р-179х-село Осеново” 

учредени със заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-206/08.03.2012 г. 

Имотите на инвестиционното предложение не граничат с водни обекти, но са в 

непосредствена близост до воден обект:язовир „Дервиша” общинска публична 

собственост разположен в имот с идентификатор 58222.111.97. Обектът е отдалечен от 

жилищната зона на град Велики Преслав на около два километра. 
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IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, 

като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда 

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение . 

 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, 

климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

 

 Въздействие върху населението и човешкото здраве. 

Въздействието  върху  хората  и  тяхното  здраве  може  да  възникне  по  време   на 

поставяне бунгалата, водопровода и изкопаване изгребната яма и експлоатация. По  

време  на поставяне на строителство  има  опасност  от  възникване  на  физически  

травми и, затова  се  налага   осигуряване  на  необходимите  средства  за  индивидуална  

защита. 

Инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие върху 

населението. Възможните емисии на шум и организирани емисии азотни, въглеродни и 

серни оксиди, получени от моторните превозни средства, посещаващи обекта не влияят 

върху населеното място поради ниската си концентрация и значимост. 

 Земеползване 

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до 

промени или нарушаване на земеползването на околните имоти. 

 

 Материални активи 

Реализирането на инвестиционното предложение ще окаже положително въздействие 

върху материалните активи на дружеството. 

Експлоатацията на имота за няма да доведе до промени или нарушаване на 

материалните активи на околните имоти. 

 

 Културното наследство 

В близост до имота няма разположени природни обекти и паметници на културата. 

Въздействието върху културното наследство  се оценява като нулево.  

 

 Атмосферен въздух и атмосфера 
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Обектът ще бъде изграден в район, в който няма крупни промишлени замърсители, 

които да определят фоновото замърсяване. 

Основен източник на неорганизирани емисии в обекта са транспортните средства на 

негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни 

организирани източници. Транспортните средства са периодично действащи. Това са 

автомобилите на посетителите на бунгалата.  

От дейността на обекта не се очаква наднормено замърсяване на въздуха, вследствие на 

дейността му. 

 

Вредните компоненти, които се емитират в атмосферата по време на строителството и 

експлоатацията на обекта ще бъдат с незначителни концентрации. Тъй като те ще са с 

малък териториален обхват, не се очаква да окажат съществено влияние върху 

качеството на атмосферния въздух. 

Един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на 

вредните вещества от обекта в атмосферата е вятърът. Представени са многогодишни, 

сезонни и моментни стойности за параметрите на ветровите процеси в зоната. 

Характерът на разсейването и преноса на замърсители съществено се влияе от скоростта 

на вятъра, като най-неблагоприятни са ветровете със скорост 0 до 1.0 m/s. За района на 

общината са характерни средни месечни скорости над 1.9 m/s.От значение в конкретния 

случай са ветровете със скорост до 10 m/s. Разпределението на тези ветрове е 

представено в следващата таблица и розата на вятъра за района. 

Таблица1. Данните за розата на ветровете 

Посока N NE E SE S SW W NW Тихо време 

Скорост [м/с] 3,4 3,4 3,7 4,0 4,4 4,3 4,4 4,8 - 

Честота [%] 3,6 5,0 17,2 15,2 5,1 7,4 32,0 14,6 47,3 

На база предоставените данни е получена следната средногодишна роза на ветровете 

валидна за територията на Община Велики Преслав, Област Шумен 

Фигура 1.  Средногодишна роза на ветровете. 
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Метеорологичните  характеристики  са  в  тясна  връзка  с  разпространението  на  

замърсителите  в  атмосферния  въздух. Нивото  на  замърсяване  на  въздуха  се  

определя  както  от  количеството  изхвърляне  газове  от  различни  източници, така  и  

от  характера  на  разсейването  им  в  атмосферата. За  оценка  на  възможното  

замърсяване  на  въздуха  се  използва  понятието  „потенциал  на  замърсяване  на  

въздуха”. Той  се  явява  функция  от  метеорологичните  и  топографски  параметри, 

които  обуславят  преноса  и  разсейването  на  замърсителите. Въз  основа  на  скоростта  

на  вятъра  се  различават  четири  степени  на  потенциал  на  замърсяване: 

І – нисък  потенциал – 0-25 %  от  случаите  с  вятър  при  скорост  до  1 м/сек 

ІІ – нисък  потенциал – 26-50 % 

ІІІ – висок  потенциал – 51-75 % 

ІV – висок  потенциал – 76-100 % 

 

При  този  показател   общината  се  характеризира  с  нисък  потенциал на  замърсяване, 

тъй  като  и  в  случаите  на  най-тихо  време – м. декември  средната  скорост  на  вятъра  

е  3,8 м/сек, т.е.  не  е  под  критерия  1 м/с. 

 

В  заключение  може  да  се  обобщи, че  климатичните  условия  в  община Велики 

Преслав, област  Шумен не  благоприятстват за  задържане и сумация  на  атмосферни  

замърсители  в  приземния  въздушен  слой. 

 

Анализът на замърсителите и замърсяването на атмосферния въздух в разглеждания 

район показва изключителна чистота на компонента и незначителни проблеми със 

състоянието му. Той не е повлиян от замърсявания с промишлен характер. Районът не е 



Изграждане на сгради/бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.447, 58222.111.202, 58222.111.203  

град Велики Преслав и водоснабдяване на модулни павилиони - ПАВИЛИОН 1 – Модулен павилион –репродуктивно-производствен 
център за риби в ПИ №58222.111.96 

ПАВИЛИОН 2 – Модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана биотехнология за устойчиво и екологосъобразно 

аквапроизводство и научно-изследователска и развойна дейност и обучение) в ПИ №58222.111.96” 

 

40 

 

обременен с крупни промишлени замърсители, а високата ветровитост и 

благоприятният релеф спомагат за бързото и ефективно разсейване на вредните 

вещества. Вредните емисии са доста по-ниски от средните за страната. Ниският 

потенциал на замърсяване на въздуха обуславя благоприятните санитарно-хигиенни 

условия на средата.  

През последните години основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са 

автотранспортът. Отоплението ще се извършва с климатици, които ще работят с 

позволен фреон -  R410A. 

 

 

Емисии, отделяни по време на експлоатация са почти нулеви. Като заключение 

след извършения анализ може да се потвърди, че реализирането на 

инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху 

здравето на хората. 

Емисиите, отделяни при изграждане на обектитеи и нормалната екслоатация на 

обекта при спазването на нормативните изисквания за ограничаването им, няма да 

окажат съществено въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района. 

Като заключение след извършения анализ може да се потвърди, че реализирането 

на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху 

здравето на хората, както и върху качеството на атмосферния въздух. 

 

 Води  

Инвестиционното предложение не попада в определен район със значителен 

потенциален риск от наводнения.В ПоМна ПУРН няма заложени мерки,касаещи ИП, но 

са предвидени основни мерки за намаляване риска от наводнения на ниво район на 

басейново управление.  

Към настоящия момент в разглеждания имотза бунгалата не се извършва никаква 

дейност.   

На обекта ще се формират, битово-фекални и дъждовни води при нормална 

експлоатация. През строително-монтажния  период се формират битово-фекални води от 

строителните работници. За тази цел ще бъде поставена мобилна тоалетна. 

 Утайки  от  септична  яма след нейното изграждане. Според  НКО - 

20.03.04. Очакваното  количество  е  0,5 куб. м  на  месец. Изчерпването  става  

посредством  моторни  помпи  и  извозване  на  най-близката  пречиствателна  станция, 

за  което  ще  бъде  сключен  договор. 

 Дъждовните отпадъчни води ще се отичат разсредоточено, следвайки 

естествения наклон на терена; те не са замърсени. 
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На  площадката  не  се  предвиждат  дейности  по износ/внос, преработка, обезвреждане, 

рециклиране  и  оползотворяване  на  отпадъци. 

Опазване на подземните води чрез: 

 предотвратяване на постъпването на замърсители в подземни води, използвани и 

предназначени за черпене на вода за питейно-битово водоснабдяване на населението; 

 ограничаване на депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат 

до пряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; 

 други дейности върху земната повърхност, които могат да доведат до непряко 

отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; 

 забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при 

изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др., при които се 

осъществява или е възможен контакт с подземните води с различно качество чрез 

съоръженията за подземни води 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до пряко въздействие 

върху повърхностни и подземни води. Не се предвижда пряко заустване на отпадъчни 

води в повърхностни или подземни води. 

 

 Почва 

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на почвите 

в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на 

въздействието върху околната среда. 

На площадката няма да се извършват строително-монтажни дейности освен поставянето 

на бунгалата, поставяне на водопровода и септичната яма, предвидена за едно лице със 

септична  яма. Септичната яма, от своя страна ще бъде с достатъчна водоплътност, така 

че да не се замърсява почвата. В резултат от написаното дотук може да се направи 

извода, че на етапа преди вкарване в експлоатация на обекта, няма да окаже негативно 

влияние върху почвите в района. 

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързано с извършване на 

производствена дейност и поради тази причина въздействието върху почвите в обекта и 

околните райони може да се определи като негативно. 

С  прилагането  на  всички  предвидени  мерки  не  се  очаква  замърсяване  на  почвите  

от  дейността  на  в имотите,обект на инвестиционното намерение, така  и  извън  него. 

 

 Земни недра 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до въздействие върху 

земните недра. 
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Въздействието на инвестиционното предложение е нулево. 

 

 Ландшафт 

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на 

ландшафта в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на 

въздействието върху околната среда 

 

 Природни обекти 

В близост няма разположени природни обекти и паметници на културата.  

Въздействието се оценява като нулево.  

 

  Климат 

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с извършване на 

производствена дейност и поради тази причина няма да се окаже негативно влияние 

върху климата на региона. 

 

 Биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии 

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното намерение, се намира на 

разстояние повече от 2 км от град Велики Преслав обл. Шумен. Обектът попада в 

следните защитени зони: 

- Поземлен имот с идентификатор 58222.111.97 по Кадастралната карта на град 

Велики Преслав, предмет на инвестиционното предложение попада в Защитена зона /ЗЗ/ 

от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразмие 

/ЗБР/ /ДВ 77/2002 г. доп.и изм./ BG 0000421 „ Преславска планина“ за опазване на 

природните местообитания (включена в списъка на ЗЗ, приет с Решение № 122/ 

02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр. 21/ 09.03.2007 г.). Към момента BG 

0000421 „ Преславска планина“ не е обявена със заповед с наложени режими и 

ограничения съгласно Закона за биологичното  разнообразие /ЗБР/. 

По време на реализирането и експлоатацията на обекта не се очакват отклонения от 

качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Като доказателство за 

това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда – 

Таблица: Мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. 

Реализирането на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 

опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000, поради факта, че няма да се извършват 
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промишлени дейности и не се предвижда строителство, освен на мобилна тоалетна за 

едно лице със септична яма. 

2. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа. 

 

Имотите, в които ще бъде реализирано инвестиционното намерение, се намира на 

разстояние повече от 2 км от град Велики Преслав общ. Велики Преслав, обл. Шумен. 

Обектът попада в следните защитени зони: 

- Поземлен имот с идентификатор 58222.111.97 по Кадастралната карта на град 

Велики Преслав, предмет на инвестиционното предложение попада в Защитена зона /ЗЗ/ 

от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразмие 

/ЗБР/ /ДВ 77/2002 г. доп.и изм./ BG 0000421 „ Преславска планина“ за опазване на 

природните местообитания (включена в списъка на ЗЗ, приет с Решение № 122/ 

02.03.2007 г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр. 21/ 09.03.2007 г.). Към момента BG 

0000421 „ Преславска планина“ не е обявена със заповед с наложени режими и 

ограничения съгласно Закона за биологичното  разнообразие /ЗБР/. 

По време на реализирането и експлоатацията на обекта не се очакват отклонения от 

качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Като доказателство за 

това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху околната среда – 

Таблица: Мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. 

На площадката, обект на инвестиционно намерение няма да се извършва мащабно 

строителство. Ще бъдат поставени девет бунгала, водопровод и септична яма.Също така 

в имотите няма да се извършва и никаква производствена дейност, поради което няма да 

се отделят вредни емисии в атмосферния въздух. Експлоатацията ще бъде 

конкретизирана в площадката. От описаното дотук следва, че не се очаква негативно 

въздействие върху защитените местообитания и намиращите се там съответно защитени 

растителни и животински видове. 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

 

Съществува риск от злополуки по време на поставяне на бунгалата, водопровода и 

септичната яма, както и при експлоатацията на обекта, които могат да навредят на 

здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка зависимост от 

квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия 

персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, 

заложени в работния режим. 

При поставяне на мобилните постройки и експлоатацията на обекта, риска от инциденти 

се състои в следното: 
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 авария по време на строителство 

  опасност от наводнения; 

 опасност от възникване на пожари; 

Мерките за предотвратяване на описаните рисков от инциденти ще се разработят в 

следваща фаза на проектиране с изготвяне на авариен план и  план за  безопасност и 

здраве. 

Инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или 

бедствия. 

 

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

краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно/. 

 

Негативното въздействие е върху компонентите на околната среда: 

атмосферен  въздух 

По време на  строителство - незначително, краткотрайно. 

По време на експлоатация – незначително. 

 води 

По отношение на повърхностните води – незначително. 

По отношение на подпочвените води – незначително. 

 почви 

Незначително въздействие. 

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; 

засегнато население; населени места /наименование, вид- град, село, курортно 

селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато и др./. 

Очаква се обхватът на въздействието да е в района на площадката и да не се засяга 

населението на населеното място. 

Всички дейности от инвестиционното предложение ще се извършват на територията на 

имота.  

Най-близко разположеното жилищна зона  в гр.Велики Преслав е на разстояние  повече 

от 2км. 
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Гр.Велики Преслав е град в Североизточна България. Той се намира в Община Велики 

Преслав, област Шумен. 

Население 8 843 (ГРАО, 2015-03-15)* 

7345 (НСИ) 

Землище 76,76 km² 

Надм. 

височина 

 

92±1 m 

 

ЕКАТТЕ 58222 

 

 

Територията на община Велики Преслав,в който е разположено 

инвестиционното предложение, притежава следните основни характеристики: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9E%D0%9D
http://grao.bg/tna/tab02.txt
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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 Местоположение -  Община Велики Преслав се намира в югозападната част на 

Шуменска област. 

 гранични общини - На север и североизток тя граничи с община Шумен, на 

югоизток - с община Смядово, на югозапад - с община Върбица, а на запад - с 

община Търговище. 

 релеф – Територията на община Велики Преслав се отличава със значително 

разнообразие на природната среда. Това се дължи на факта, че в границите на 

общината попадат части от двете големи физико-географски единици – 

Дунавската равнина и Предбалкана. 

 площ - 227.6 км2 

 население - 13 114 души по преброяване от 2011г.; 

 селищна мрежа - В общината влизат 12 населени места 11 села и гр. Велики 

Преслав. Селата са Драгоево, Златар, Имренчево, Кочово, Миланово, Мокреш, 

Мостич, Осмар, Суха река, Троица и Хан Крум. 

 климат - Климатът на общината е умерено-континентален. Средната годишна 

температура е от 9 ºС до 11,5 ºС. Средната месечна януарска температура е от -

1,2 ºС до -2,0ºС, а средната юлска температура - между 20,5 и 21,5 ºС. В 

източната част зимата е по-мека и лятото е по-горещо в сравнение със западната 

част на общината. 

 повърхностни води - бедна хидрографска мрежа, представена от изворните 

области на р.ГолямаКамчия,р. Врана, реките са маловодни, с непостоянен отток; 

основна отводнителна артерия на общинската територияГоляма Камчия с 

притоци; 

 язовири - В Община Велики Преслав са актувани като публична общинска 

собственост 8 язовира 

 минерални води -На територията на Община Велики Преслав няма открити 

минерални води. Няма и естествени езера 

 почви - подчертано разнообразни, обусловено от морфографските, климатични 

и други почво-образуващи условия; преобладаващи са излужени и типични 

карбонатни черноземи с мощен почвен профил, следвани от кафяви горски и 

сиви горски почви със сравнително добро почвено плодородие; 

 растителност - богато разнообразие на растителни видове, предимно 

широколистни /цер, зимен дъб, благун, липа, габър, клен/ и разнообразни тревни 

видове; извършват залесявания както с иглолистни, така и с широколистни 

видове; 
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 селищна мрежа - предимно компактни населени места със свободно 

застрояване; 

 акустична и радиационна обстановка — в нормите; 

 водоснабдяване - мрежата е амортизирана с налични сериозни загуби на 

ресурса вода; 

 канализация - изградена частично; нуждае се от доизграждане и реконструкция 

 газоснабдяване - в процес на изграждане и за битови потребители; 

 защитени зони и територии - На територията на община Велики Преслав има 

три категории защитени територии, представени от два подържани резервата, 

един природен парк и две защитени местности. 

 

 

 

 Население 

Общинския център на община Велики Преслав е град Велики Преслав. 

Демографска характеристика итенденции 

Поданни от НСИ през 2013г. населението на община Велики Преслав възлиза на 13060 

жители,коетопредставлява 7,3%отнаселението на област Шумен и 2,4% от общия брой 

население за страната. 

Общината се нарежда на трето място по численост-следобщина НовиПазар. През 

последните 3 години се наблюдава трайна тенденция към намаляване броя на 

населението на община Велики Преслав.Тази тенденция е характерна както за област 

Шумен,така и като цяло за Североизточен район. 

За периода между двете преброявания населението на област Шумен намалява с – 

23 850 души (-11.7 %), като темпът на намаление в областта е по-висок от средния за 

страната и за СИР, но областта продължава да е с по-благоприятна демографска картина, 

в сравнение с останалата част на страната, поради по-добрата възрастова структура. 

Велики Преслав е една от челните места в областта по намаляване на населението. 

 

Общината се състои от 12 населени места. Списък на населените места, подредени по 

азбучен ред, население и площ на землищата им: 

Населено място Пребр. на 

населението 

Площ на 

землището 

Населено място Пребр. на 

населението 

Площ на 

землището 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE


Изграждане на сгради/бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.447, 58222.111.202, 58222.111.203  

град Велики Преслав и водоснабдяване на модулни павилиони - ПАВИЛИОН 1 – Модулен павилион –репродуктивно-производствен 
център за риби в ПИ №58222.111.96 

ПАВИЛИОН 2 – Модулен павилион (помещения с иновативна, интегрирана биотехнология за устойчиво и екологосъобразно 

аквапроизводство и научно-изследователска и развойна дейност и обучение) в ПИ №58222.111.96” 

 

48 

 

през 2011 г. (в км2) през 2011 г. (в км2) 

Велики Преслав  
7694 76,763 Мокреш 315 3,897 

Драгоево  860 51,119 Мостич 298 4,776 

Златар 1032 38,370 Осмар  303 19,842 

Имренчево  353 20,852 Суха река  96 8,562 

Кочово 688 27,546 Троица 755 14,757 

Миланово 619 5,379 Хан Крум  369 5,763 

 

Безработни лица според възрастов принцип 

До19г. Бр. 3 

От20до24г. Бр. 22 

От25до29г. Бр. 59 

От30до34г. Бр. 95 

От35до39г. Бр. 71 

От40до44г. Бр. 82 

От45до49г. Бр. 100 

От50до54г. Бр. 111 

Над55г. Бр. 273 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%88_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
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Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и 

дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение няма да 

предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово 

натоварване на площадката от работа на строителните машини и транспортните 

средства, тъй като в имота ще  се извършват краткотрайни строителни дейности  и 

поради тази причина няма да бъде предизвикано трайно въздействие върху населението 

на гр.. Велики Преслав, растителния и животинския свят. 

 Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да 

превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката 

ще бъдат автомобилите на работниците и посетителите на бунгалата.  

 Вредни вещества във въздуха от превозните средства - емисиите на серни 

оксиди, азотни оксиди, ЛОС, метан, въглероден оксид, въглероден диоксид и двуазотен 

оксид от превозните средства няма да замърсяват съществено атмосферния въздух в 

региона на имота, обект на ИП. 

 Неорганизирани емисии в атмосферния въздух - основен източник на 

неорганизирани емисии в обекта са транспортните средства – МПС на работниците, 

МПС на посетителите. 

  Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха - характерно за 

дейността е, че не се отделят.  

 

Гореизброените вещества не попадат в Приложение 3 на ЗООС. 

На територията на инвестиционното предложение не се предвижда съхранение на 

опасни вещества, включени в таблица 1 и 2 на Приложение №3 към чл.103, ал.3 от 

ЗООС. 

 

Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до най-близките жилищни 

сгради на град Велики Преслав. 

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че 

реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно 

въздействие върху здравето на хората. 

 

7. Очаквано настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

 

Продължителността на въздействие е в периода на експлоатация на имота; 

Честота на въздействие – ниска; 

Обратимост – благодарение на пластичността и адаптивността на околната среда, се 

очаква лесно възстановяване на района. 
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Не се очакват промени в екологичното състояние на района от реализацията на 

инвестиционното предложение. 

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

инвестиционни предложения. 

 

Промишлени и подобни търговски обекти, намиращи се в непосредствена близост до 

имотите ,при които е възможно да възникне комбинирано въздействие  от дейността 

която развиват - няма. Поради своята относителна отдалеченост и характера на 

своята дейност тези  външни обекта не са застрашени от възникване на комбинирано 

въздействие. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

 

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да 

прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, и хората ,както и план 

за изпълнението на тези мерки са представени в следващата таблица. 

 

№ Мерки Период/фаза Резултат на изпълнение 

1 2 3 4 

1. Поставяне на бунгала да се 

ограничи само в имота на 

инвеститора 

По време на 

строителство 

Опазване на съседните 

терени от замърсяване 

2. При извършване на изкоп за 

септична яма и строеж на 

водопровод в близост до нея да 

не се съхраняват отпадъци  

По време на 

строителство 

Опазване на подземните 

води; Опазване на почви 

3. Своевременно извозване на 

отпадъци, съгласуване на 

схемите за извозване на 

отпадъците с Община Велики 

Преслав 

По време на 

строителство и 

експлоатация 

Опазване на почви 

Опазване на съседните 

терени от замърсяване 

Намаляване на 

неорганизирани емисии 

4. Определяне на площадки за 

предварително съхранение на 

отпадъци 

По време на 

експлоатация 

Екологосъобразно 

управление на отпадъците 

5. Сключване на договори за 

предаване на образуваните 

отпадъци с дружества, 

притежаващи съответните 

разрешителни или 

регистрационни документи 

По време на 

експлоатация 

Екологосъобразно 

управление на отпадъците 
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10. Трансграничен характер на въздействието. 

 

 

При реализацията на инвестиционното намерение не се очаква въздействие върху 

населението и околната среда на територията на друга държава или държави. 

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве. 

 

Мерки  за  намаляване  отрицателните  въздействия  върху  околната  среда  по  

време  на  строителство: 

 Да не се разпиляват отпадъци 

 Извозването  им  на  точно  определените  места  за  това. 

 Пръста при копане на водопровода да се използва за обратен насип 

Мерки  за  намаляване  на  отрицателните  въздействия  върху  околната  среда  по  

време  на експлоатация: 

 Недопускане  замърсяване на  имотите. 

 Опазване  намиращите  се  в  близост  дървета. 

 Опазване на чистотата на почвите и подземните води. 

 Опазване здравето на хората. 

 Опазване на съседните терени от замърсяване. 

 При изготвянето на инвестиционните проекти за обекта да се включат 

всички условия и ограничения свързани със законодателството - ЗООС, ЗУО, Закон за 

здравето и местните условия; 

  Да се упражнява непрекъснат контрол от възложителя по отношение 

изпълнението на проекта; 

 Да се определят местата за събиране на различните по вид отпадъци, като не 

се позволява тяхното смесване; 

 Третирането на отпадъците да става в съответствие с изискванията на Закона 

за управление на отпадъците. 

 Отпадъците да се предават само на фирми с разрешителни по чл. 35 от ЗУО 

за дейности със съответния вид отпадък. 

 Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с 

отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци; 

 Екологосъобразно третиране на отпадъците; 
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 Осигуряване  водоплътна изгребна яма, така че да не се замърсява почвата и 

осигуряване договор с фирма, която ще я почиства и кара на най-близката 

пречиствателна станция. 

 Да  се  поставят  табели с надписи -  да  не  се  пали  огън, да  не  се  

замърсява  района. 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

 

Община Велики Преслав и засегнатото население  са уведомени за инвестиционното 

предложение съгласно изискванията на чл.4,ал.2 от наредбата за ОВОС. 

 

Осигурен е обществен достъп по информацията по приложение 2, съгласно изискванията 

на чл. 6, ал. 9 от наредбата за ОВОС. 

 

 

 

 

                                                                                                  Вл.Йолов:…………. 

 

 

 


