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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 

36. ДО – допустимо отклонение 
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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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УВОД 

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда е изготвена съгласно процедурни указания на РИОСВ-

Шумен поставени в писмо с изх. № УИН-408(2)/04.01.2020 г. и в съответствие с разпоредбите 

на Закона за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.) и 

Приложение № 2 към Чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 

18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. 

ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 

Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., 

изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г.). 

Целта на тази разработка е да представи точна и адекватна информация за определяне 

въздействието на инвестиционното предложение, опише и оцени преките и непреки 

въздействия върху човека и компонентите и факторите на околната среда, включително 

биологичното разнообразие и неговите елементи, почвата, водата, въздуха, ландшафта, 

земните недра, природните обекти и въздействието между тях, като набележи необходимите 

мерки за предотвратяване или намаляване на отрицателните последици върху тях. 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. ИМЕ, ЕГН, МЕСТОЖИТЕЛСТВО, ГРАЖДАНСТВО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – 

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, СЕДАЛИЩЕ И ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА 

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. 

Възложител:     „УЛТИМА ПРО“ ЕАД 

Седалище и адрес на управление:  област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, 

п.к. 9700, ул. „Васил Друмев“ № 17 Б 

ЕИК      202097402 

2. ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС. 

Пълен пощенски адрес: област Шумен, община Шумен, гр. Шумен, 

п.к. 9700, ул. „Васил Друмев“ № 17 Б 

3. ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL. 

Телефон:     +395 (0)895 463 665 

е-mail:      velichko.drumev@gmail.com 

4. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ. 

Лице за контакт:     Величко Друмев 
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II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Инвестиционното предложение предвижда нова дейност обект – монтиране и 

експлоатация на съоръжения за третиране на отпадъци в рамките на съществуващ имот на 

инвеститора. Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11 б) „Инсталации и депа 

за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в Приложение № 1) от 

Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Настоящото инвестиционно предложение  за „Площадка за дейности с отпадъци“ ще се 

реализира в поземлен имот с идентификатор 78210.14.62, в землището на с. Хан Крум, община 

Велики Преслав и е с площ от 30 468 кв.м. Имотът е в урбанизирана територия с трайно 

предназначение -  за складова база. На негова територия се  намират следните сгради: 

− Сграда 78210.14.62.1: застроена площ 1374 кв. м, брой етажи 1, предназначение: 

Промишлена сграда 

− Сграда 78210.14.62.6: застроена площ 629 кв. м, брой етажи 1, предназначение: 

Промишлена сграда 

− Сграда 78210.14.62.7: застроена площ 257 кв. м, брой етажи 1, предназначение: 

Сграда за енергопроизводство 

− Сграда 78210.14.62.8: застроена площ 121 кв. м, брой етажи 1, предназначение: 

Промишлена сграда 

− Сграда 78210.14.62.9: застроена площ 29 кв. м, брой етажи 1, предназначение: 

Сграда за битови услуги 

− Сграда 78210.14.62.12: застроена площ 57 кв. м, брой етажи 1, предназначение: 

Сграда на транспорта 

Имотът и прилежащите сгради са собственост на инвеститора, вписан като непарична 

вноска в Удостоверение с изх. № 20201112105529 от 12.11.2020 г. издаден от Агенцията по 

вписвания /Приложение № II.1-1./. 

На посочения имот инвеститорът предвижда да организира: 

• събиране, съхранение и предварително третиране /сортиране, разделяне, рязане/  

на отпадъци от черни и цветни метали, пластмаси и стъкло (без стъклени 

опаковки); 

• събиране, съхранение и предварително третиране /разкомплектоване/ на 

излезли от употреба моторни превозни средства ( ИУМПС); 

• събиране, съхранение и оползотворяване /рециклиране/ на  излезли от употреба 

автомобилни гуми (ИУАГ). 
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Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са необходими следните 

етапи: 

• Съгласуване на инвестиционното предложение; 

• Монтаж не необходимите съоръжения; 

• Издаване на разрешителен документ за дейности с отпадъци;  

• Експлоатация на обекта. 

б) Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

Инвестиционното предложение е ново за инвеститора и няма връзка с други 

съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В обхвата на въздействие не 

са разположени други съществуващи дейности или одобрени инвестиционни предложения. 

 Необходимо е издаване на Разрешение за дейности с отпадъци, съгласно чл. 35 , ал.1 от 

ЗУО. 

в) Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

За реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат необходими строителни 

материали за бетониране на площадката. Най-често използваните биха могли да се 

систематизират по следния начин: 

− Инертни материали - пясък и стандартна баластра за дренаж; 

− Готови строителни смеси - бетон; 

− Строителни материали – керемиди, дървен материал; 

По време на монтажните дейности площадка ще се използва питейна вода от 

търговската мрежа. 

Предвидената дейност не е свързана с употреба на природни ресурси. Водата за 

питейно-битово водоснабдяване на персонала се осигурява от селищната мрежа на с. Хан 

Крум експлоатирана от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД в 

съответствие със становище за присъединяване. 

г) Генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 

г.1. Генериране на отпадъци 

Строителните дейности на площадката на инвестиционното предложение ще включват само 

ремонтни дейности и монтаж на съоръжения. 

            При извършване на СМР ще се генерират количества строителни отпадъци /до 1,5 t/. 

Управлението им ще бъде възложено на фирмата изпълнител на строително - монтажните 

работи. Ще се образуват следните видове отпадъци: 
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Таблица № II.г.1-1. Количества образувани строителни отпадъци 

Отпадък Код Количество 

[t/y] 

Временно 

съхранява

не 

Оползотворяв

ане, 

преработване 

и 

рециклиране 

Обезвреждане 

Бетон 
17 01 01 0,5 Да 

Да - 

външни фирми 
Не 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки и 

керамични изделия, 

различни от упоменатите 

в 17 01 06 

17 01 07 1,0 Да 
Да - 

външни фирми 

Да - 

външни фирми 

            Реализацията на   ИП е свързано с извършване на дейности по 

• събиране, съхранение и предварително третиране /сортиране, разделяне, рязане/ 

на отпадъци от черни и цветни метали, пластмаси и стъкло (без стъклени 

опаковки); 

• събиране, съхранение и предварително третиране /разкомплектоване/ на излезли 

от употреба моторни  превозни средства (ИУМПС); 

• събиране, съхранение и оползотворяване /рециклиране/ на  излезли от употреба 

автомобилни гуми (ИУАГ). 

В резултат на предвидените дейности се очаква да се образуват отпадъци. За същите 

ще се изготвят работни листи, които ще се представят за утвърждаване в РИОСВ Шумен, 

преди началото на експлоатацията на площадката. 

След осъществяването на инвестиционното предложение и стартирането на 

предвидената дейност се очаква генерирането на следните отпадъци съгласно Наредба № 2  за 

класификация на отпадъците  от 23.07.2014 год., МОСВ и МЗ (изм. и доп.ДВ бр.32/ 2017 г.). 

Отпадък Код Количество 

[t/y] 

Временно 

съхранява

не 

Оползотворяв

ане, 

преработване 

и 

рециклиране 

Обезвреждане 

Хлорирани хидравлични 

масла на минерална 

основа 

13 01 09* 50 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

13 01 10* 50 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 

Синтетични хидравлични 

масла 
13 01 13* 50 Да 

Да – 

външни фирми 
Не 

Хлорирани моторни и 

смазочни масла и масла 

за зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 04* 50 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 

Нехлорирани моторни и 

смазочни масла и масла 

за зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 50 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 
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Синтетични моторни и 

смазочни масла и масла 

за зъбни предавки 

13 02 06* 50 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 

Други моторни и 

смазочни масла и масла 

за зъбни предавки 

13 02 08* 50 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 

Бензин 13 07 02* 50 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 

Други горива 

(включително смеси) 
13 07 03* 50 Да 

Да – 

външни фирми 
Не 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 1 700 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 

Маслени филтри 16 01 07* 50 Да 
Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Компоненти, съдържащи 

живак 
16 01 08* 1,0 Да Не 

Да- 

външни фирми 

Компоненти, съдържащи 

PCBs 
16 01 09* 1,0 Да Не 

Да- 

външни фирми 

Експлозивни компоненти 

(например предпазни 

въздушни възглавници) 

16 01 10* 5,0 Да Не 
Да- 

външни фирми 

Спирачни накладки, 

съдържащи азбест 
16 01 11* 12 Да Не 

Да- 

външни фирми 

Спирачни накладки, 

различни от упоменатите 

в 16 01 11 

16 01 12 15 Да 
Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Спирачни течности 16 01 13* 100 Да 
Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Антифризни течности, 

съдържащи опасни 

вещества 

16 01 14* 100 Да 
Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Антифризни течности, 

различни от упоменатите 

в 16 01 14 

16 01 15 100 Да 
Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Резервоари за втечнени 

газове 
16 01 16 1 000 Да 

Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Черни метали 16 01 17 1 000 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 

Цветни метали 16 01 18 500 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 

Пластмаси 16 01 19 200 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 

Стъкло 16 01 20 500 Да 
Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Опасни компоненти, 

различни от упоменатите 

в кодове от 16 01 07 до 16 

01 11, 16 01 13 и 16 01 14 

16 01 21* 100 Да 
Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Компоненти, 

неупоменати другаде 
16 01 22 100 Да 

Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Отпадъци, неупоменати 

другаде 
16 01 99 100 Да Не 

Да- 

външни фирми 

Оловни акумулаторни 

батерии 
16 06 01* 20 Да 

Да – 

външни фирми 
Не 

Отработени катализатори, 

съдържащи злато, сребро, 

рений, родий, паладий, 

16 08 01 5 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 
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иридий или платина (с 

изключение на 16 08 07) 

Смеси от мазнини и 

масла от маслено-водна 

сепарация, различни от 

упоменатите в 19 08 09 

19 08 10* 0,2 Да Не 
Да- 

външни фирми 

Отпадъци от чугун и 

стомана 
19 10 01 2,0 Да 

Да – 

външни фирми 
Не 

Лека прахообразна 

фракция и прах, различни 

от упоменатите в 19 10 03 

19 10 04 0,5 Да 
Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Черни метали 19 12 02 2 000 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 

Цветни метали 19 12 03 2 000 Да 
Да – 

външни фирми 
Не 

Пластмаси и каучук 19 12 04 2 000 Да 
Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Стъкло 19 12 05 5 000 Да 
Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Текстилни материали 19 12 08 1 000 Да 
Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

раз-лични от упомена-

тите в 19 12 11 

19 12 12 100,0 Да 
Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Други фракции, 

неупоменати другаде 
20 01 99 10,0 Да 

Да – 

външни фирми 

Да- 

външни фирми 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 1,5 Не Не 
Да - 

външни фирми 

Утайки от септични ями 20 03 04 10 Не Не 
Да - 

външни фирми 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0,01 Да 
Да - 

външни фирми 

Да - 

външни фирми 

              Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за 

предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще 

се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по 

Чл. 35, ал. 1 от ЗУО. След реализирането на инвестиционното предложение се очаква 

генерирането на битови отпадъци,  които ще се събират в контейнер за битови отпадъци и 

обслужват от избраната от Община Велики Преслав сметосъбираща фирма.  

г.2. Генериране на отпадъчни води 

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени 

отпадъчни води. Ще се образуват само битови отпадъчни води от работещия персонал от 

минимум 4 човека. Същите ще бъдат отведени в черпателна шахта с непропускливо покритие 

с обем от 10 куб.м. След запълването шахтата ще се изчерпва от специализирана външна 

техника, след което ще се предоставя в ПСОВ. 

Дъждовните води от площадката за приемане и съхранение на отпадъци ще се събират 

от дренажна система, към която ще има изграден каломаслоуловител и събирателна 
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шахта/резервоар. След запълването шахтата ще се изчерпва от специализирана външна 

техника, след което ще се предоставя в ПСОВ. 

Не се предвижда смесване на двата потока води – битово-фекални отпадъчни води и 

дъждовни води. 

д) Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Комфорта на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание 

на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, 

оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното чувство, което 

обкръжаващата природна среда създава у човека състояние на благополучие и спокойствие и 

обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност. 

Не се очаква наднормено замърсяване на околната среда. Инвестиционното 

предложение не предвижда експлоатиране на точкови източници на емисии в атмосферния 

въздух.  

Като цяло преработващата дейност не предполага наднормено ниво на шум. Съгласно 

прогнозни данни нивата на емитиран шум са под 75 dB(A). 

Най-близко разположените до границите на инвестиционното предложеше обекти, 

подлежащи на здравна защита (жилищни сгради, детски, учебни и лечебни заведения, спортни 

обекти, обекти за временно настаняване и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, 

паркове и градини за отдих и др.) съгласно кадастралната карта на с. Хан Крум се явяват 

жилищната зона на селото. Същата е разположена на 552 m в поска север от границата на 

имота, предмет на инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение предвижда експлоатация на нови инсталации и 

съоръжения, които ще бъдат монтирани в шумоизолирана сграда. 

При ниво на общата звукова мощност от 90 dB(A) еквивалентното ниво на шум в 

мястото на въздействие (първи жилищни блокове на кв. Добруджа) ще бъде 32,65 dB(A) – под 

допустимите норми. Изчисленията са извършени съгласно „Методика за определяне на 

общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и 

определяне нивото на шума в мястото на въздействие“ утвърдена със Заповед № РД-

613/08.08.2012 г. 

Инвестиционното предложение не предполага вероятни значителни последици за 

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

предложение не предполага източници на замърсители в околната среда. 

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

предложение; 

За преработващите съоръжения на „УЛТИМА ПРО“ ЕАД ще бъде изготвен и ще се 

прилага „Авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи при извънредни ситуации, възникнали на територията на „УЛТИМА ПРО“ ЕАД- с. Хан 

Крум“. Целта на плана ще бъде да се предотврати възникването на потенциални извънредни 
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ситуации, а при евентуалното им възникване - да се намалят последствията върху здравето и 

безопасността на персонала, наличната техника, сградния фонд и околната среда. 

Постигането на целта изисква: 

• да се прогнозират възможните извънредни ситуации /аварии, бедствия и 

катастрофи/ и последиците от тях на територията на „УЛТИМА ПРО“ ЕАД с. 

Хан Крум, представляващи заплаха за персонала; 

• да се планират ефективни превантивни дейности за предотвратяване 

възникването на извънредни ситуации; 

• да се планират действия за локализиране и за ликвидиране на последствията от 

възникналите извънредни ситуации, с цел намаляване на вредните въздействия 

за хората и околната среда; 

• да се планира провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи /СНАВР/ във възникнали огнища на поражения и се 

установи ред за провеждането им; 

• да се регламентират действията за възстановяване дейността на обекта. 

След всяка промяна на площадката изготвения авариен план се преразглежда и при 

необходимост се актуализира. 

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

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. 

Реализирането на инвестиционното предложение не предполага неблагоприятно 

въздействие към част от факторите на жизнената среда: 

− води, предназначени за питейно-битови нужди – не се предполага 

неблагоприятно въздействие; 

− води, предназначени за къпане – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

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

лечебни или за хигиенни нужди – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

− шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии– не 

се предполага неблагоприятно въздействие; 

− йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради – 

не се предполага неблагоприятно въздействие; 

− нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради 

и урбанизираните територии – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

− химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение 

– не се предполага неблагоприятно въздействие; 

− курортни ресурси – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

− въздух – не се предполага неблагоприятно въздействие. 
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2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА 

ПЛОЩ ЗА ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

Община Велики Преслав се разполага в Североизточна България и представлява част 

от област Шумен. Заема място в югозападната част на област Шумен, като на север и изток 

общината граничи с община Шумен, на югоизток със Смядово, на югозапад – с Върбица, а на 

запад с община Търговище. На юг общината прави връзка през Ришкия и Върбишки проход. 

Община Велики Преслав включва дванадесет населени места, сред които – с. Драгоево, 

с. Златар, с. Имренчево, с. Кочово, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич, с. Осмар, с. Суха река, 

с. Троица, с. Хан Крум и град Велики Преслав. Административен център на общината е град 

Велики Преслав, който е разположен на 17 км. от областния център – гр. Шумен, на 378 км. 

от столицата София и 103 км. от регионалния център – гр. Варна и на еднакви разстояния от 

двете най-близки пристанища на р. Дунав – гр. Русе и гр. Силистра, на 130 км. 

Фигура № II.2-1. Местоположение на гр. Велики Преслав 

 

Релефът на територията на община Велики Преслав е разнообразен, като в северната и 

югозападната си част е хълмисто-ридов и нископланински, а в централната част – равнинен. 

На запад и югозапад са разположени северните ридове на Преславска и Драгоевска планини, 

разделени от долината на р. Голяма Камчия. От запад на североизток се простират невисоките 

ридове на Преславска планина – Широкия рът, Тиклата, Авджибели. На границата с община 

Върбица е най-високата точка на територията на община Велики Преслав – вр. Голяма 

Въшкадалница (723,4 m н.в.). На югоизток от долината на р. Голяма Камчия се простира 

Драгоевска планина с ридовете Мараленково усое, Люрденски бурун, Шишков път. 

Централната част на общината е равнинна и се пресича от долината на р. Голяма Камчия и 
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притока й Врана. В северната част са южните разклонения на Шуменското плато, което има 

надморска височина от 300 до 400 m. В Преславския карстов район се включва по-голямата 

част от Преславска планина. Развити са предимно повърхностните карстови форми и има 

сравнително малко пещери. С най-големи наклони са склоновете на платата и дълбоко 

врязаните речни долини в Преславско-Драгоевската планина, за които са характерни сипеи, 

срутища и свлачища. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в имот с идентификатор 

78210.14.62, в землището на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. Посоченият имот 

е собственост на „УЛТИМА ПРО“ ЕАД. 

Имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение, е разположен в 

промишлената зона на селището, в непосредствена близост до първокласен път от 

републиканската пътна мрежа I-7. 

Като приложение към настоящата разработка е представена скица на имот с 

идентификатор 78210.14.62, в землището на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен 

(Приложение № III.1-3). 

Инвеститорът възнамерява да постави мобилно съоръжение за третиране на отпадъци, 

чрез стабилизиране, втърдяване и инертизиране. 

3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ (ПО ПРОСПЕКТНИ ДАННИ), 

КАПАЦИТЕТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, В КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА 

СА НАЛИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС. 

Основните процеси при реализирането и експлоатацията на обекта, предмет на 

инвестиционното предложение, са описани съгласно изискванията на действащото към 

момент национално законодателство, както и препоръките на референтните документи в тази 

област. Представени са технологични данни на основните компоненти на инсталацията, както 

и методите за контрол на процеса. 

3.1. Приемане, съхранение и третиране на отпадъци 

На поземлен имот с идентификатор 78210.14.62, в землището на с. Хан Крум , община 

Велики Преслав, с площ от 30 468 кв.м, инвеститорът предвижда да организира площадка за 

дейности с отпадъци от черни и цветни метали, пластмаса, стъкло (без опаковки от стъкло), 

ИУМПС и ИУАГ. 

На входа на площадката ще бъде обособена приемна зона – КПП за проверка на 

съпровождащите документи, електронен автокантар и рампа за визуален оглед на приеманите 

отпадъци. 

Дейностите ще обхващат: 

• Участък за дейности с ИУМПС 

За площадката за съхранение и разкомплектоване на ИУМПС ще бъдат приложени и 

спазени изискванията по Приложение № 3 към чл.7,т.2 и чл. 21, ал.1 и 2 от  Наредбата за 
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излезлите от употреба МПС (Обн. ДВ. Бр.7 от 25 Януари 2013г., изм. и доп):  

Изисквания към площадките за събиране и съхраняване на ИУМПС: 

1. Да са с непропусклива повърхност – цялата площадка е с плътно стоманобетоново 

покритие. 

2. Да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения за 

масла, обезмасляване – зоната за разкомплектоване разполага със събирателни канали. 

3. Да разполагат с необходимите съоръжения за третиране на води, включително на 

дъждовни води, в съответствие със Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове 

по прилагането му – дъждовните води от площадката ще се събират от дренажна система по 

северната граница на имота, ще преминават през каломаслоуловител и ще се събират в 

стоманобетонов открит резервоар. 

Изисквания към центровете за разкомплектоване на ИУМПС: 

1. Да са с непропусклива повърхност на съответните площадки – цялата площадка е с 

плътно стоманобетоново покритие. 

2. Да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения за 

обезмасляване – зоната за разкомплектоване разполага със събирателни канали. 

3. Да са налице подходящи места за съхраняване на части и компоненти, получени при 

разкомплектоване на ИУМПС, включително складове с непропусклив под за съхраняване на 

части, замърсени с опасни вещества – ще бъдат обособени складови клетки за съхраняване на 

части и компоненти, получени при разкомплектоване на ИУМПС 

4. Да са снабдени с подходящи съдове за съхраняване на оловни акумулаторни 

батерии, филтри и кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили или полихлорирани 

терфенили, съгласно изискванията на наредбите по чл. 13 ЗУО – ще бъдат осигурени 

необходимия брой съдове за съхранение на акумулаторни батерии, филтри и кондензатори, 

съдържащи полихлорирани бифенили или полихлорирани терфенили. 

5. Да са налице подходящи съоръжения за източване на всички течности, съдържащи 

се в ИУМПС – ще бъдат осигурени инструменти и съоръжения за източване на всички 

течности, съдържащи се в ИУМПС. 

6. Да са налице подходящи резервоари или други съдове за разделно съхраняване на 

течности от ИУМПС, като горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии, 

трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни 

течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в 

ИУМПС. 

7. Да са снабдени със съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни 

води, в съответствие със ЗВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му – 

дъждовните води от площадката ще се събират от дренажна система по северната граница на 

имота, ще преминават през каломаслоуловител и ще се събират в стоманобетонов открит 
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резервоар. 

8. Да са налице подходящи складове за съхраняване на отделените при 

разкомплектуването гуми с оглед предотвратяване на опасността от възникване на пожари при 

натрупването на по-големи количества – ще бъде обособен склад за съхранение на гуми. 

Видове отпадъци от ИУМПС за извършване на дейност предварително съхранение и  

разкомплектоване: 

№ Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(т/г.) 

Произхо

д 

Код Наименование 3 4 5 

1 2 

1.  16 01 04* излезли от 

употреба 

превозни 

средства 

R12-размяна на отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 

11- предварителни дейности преди 

оползотворяване –   разкомплектоване 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R1 до R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането 

им 

1 000 От 

физическ

и и 

юридичес

ки лица 

2.  16 01 06 излезли от 

употреба 

превозни 

средства, 

които не 

съдържат 

течности или 

други опасни 

компоненти 

R12-размяна на отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 

11- предварителни дейности преди 

оползотворяване –   разкомплектоване 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R1 до R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането 

им 

1 500 От 

физическ

и и 

юридичес

ки лица 

Дейностите по предварително третиране на ИУМПС – разкомплектоване, включват 

следните операции: 

− източване на горива, масла и други течни отпадъци 

− отстраняване на маслени филтри и катализатори 

− отстраняване на въздушни възглавници и др. взривоопасни компоненти 

− отстраняване на акумулатори  

− отстраняване на гуми и джанти (метални и/или алуминиеви) 

− отстраняване на стъкла 

− отстраняване на брони 

− отстраняване на седалки и тапицерия 

− отстраняване на метални компоненти. 

Съхранението на приетите ИУМПС ще се извършва на част от откритата бетонирана 

площ на площадката на 100 кв.м. Разкомплектоването  ще се извършват в обособена закрита 

част от промишленото хале на площ от 300 кв.м. 
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Инвестиционното предложение включва повърхностните води да преминават през 

пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител, при водоплътната черпателна шахта на 

площадката. 

 При реализация на ИП ще се приложат необходимите мерки за ограничаване 

неблагоприятното въздействие върху околната среда. С дейността ще се спазват всички 

изисквания на ЗУО и подзаконовите нормативни актове. 

Годишно се предвижда съхраняване и разкомплектоване  до 1 500 t. 

• Участък за дейности с ОЧЦМ 

 Събраните отпадъци се приемат смесени и се сортират, разделят и се разполагат в 

зависимост от вида им на отделно обособени части или контейнери  на  открита бетонирана 

площадката на площ от 500 кв.м. Приетите ОЧЦМ се съхраняват разделно по вид и свойства 

и по произход съгласно изискванията на чл. 39, ал. 6 от ЗУО. Сортирането се извършва ръчно, 

а за нарязването и надробяването на металите се използват газокислородни резачи и моторни 

и електрически резачки. Складират се ръчно и/или с техника – мотокар, фадрома на обособени 

места и или в метални контейнери, съответно надлежно надписани с код и наименование 

съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.  

Видове отпадъци, с които ще се извършват дейностите предварително съхранение,  и 

предварително третиране -  сортиране, разделяне, рязане (ОЧЦМ): 

№ Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(т./г.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 10      

 

Метални 

отпадъци 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

рязане, сортиране,  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R1 до R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

5 000 От юриди-

чески лица 

2.  12 01 01      

 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от черни 

метали 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R1 до R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

5 000 От юриди-

чески лица 

3.  12 01 03      

 

Стърготини, 

стружки и 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

5000 От юриди-

чески лица 
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№ Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(т./г.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

изрезки от 

цветни метали 

 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране,  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R1 до R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

4.  15 01 04 Метални 

опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране,  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R1 до R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

5000 От физ. и 

юриди-чески 

лица 

5.  16 01 17      

 

Черни метали R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране, рязане  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R1 до R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

5 000 От юриди-

чески лица 

6.  16 01 18      

 

Цветни метали R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране, рязане  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R1 до R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

2 000 От юриди-

чески лица 

7.  17 04 01      Мед, бронз, 

месинг 

 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране, балиране, рязане, 

разделяне  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R1 до R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

5 000 От юриди-

чески лица 
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Стр. 23 от79 

„УЛТИМА ПРО“ ЕАД 

гр. Шумен, п.к. 9700, ул. „Васил Друмев“ № 17 Б 

тел: +395 (0)895 463 665 

e-mail: velichko.drumev@gmail.com 

№ Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(т./г.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

8.  17 04 02      Алуминий 

 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране,  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R1 до R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

10 000 От юриди-

чески лица 

9.  17 04 03      Олово 

 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 до R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

2 000 От юриди-

чески лица 

10.  17 04 04      Цинк 

 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 до R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

2000 От  юриди-

чески лица 

11.  17 04 05      Желязо и 

стомана 

 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране, рязане,  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 до R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

10 000 От юриди-

чески лица 

12.  17 04 06      Калай 

 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

500 От юриди-

чески лица 
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Стр. 24 от79 

„УЛТИМА ПРО“ ЕАД 

гр. Шумен, п.к. 9700, ул. „Васил Друмев“ № 17 Б 

тел: +395 (0)895 463 665 

e-mail: velichko.drumev@gmail.com 

№ Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(т./г.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

дейностите с кодове R1 до R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

13.  17 04 07      Смеси от метали 

 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране, рязане, разделяне  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 до R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

10 000 От юриди-

чески лица 

14.  17 04 11      Кабели, 

различни от 

упоменатите в 

17 04 10 

 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране, рязане, разделяне  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 до R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

10 000 От юриди-

чески лица 

15.  19 10 01      

 

Отпадъци от 

желязо и 

стомана 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране, , рязане  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 до R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

10 000 От юриди-

чески лица 

16.  19 10 02      

 

Отпадъци от 

цветни метали 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране, рязане, разделяне  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 до R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

5 000 От юриди-

чески лица 
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Стр. 25 от79 

„УЛТИМА ПРО“ ЕАД 

гр. Шумен, п.к. 9700, ул. „Васил Друмев“ № 17 Б 

тел: +395 (0)895 463 665 

e-mail: velichko.drumev@gmail.com 

№ Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(т./г.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

17.  19 12 02      

 

Черни метали R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране, рязане, разделяне  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 до R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

15 000 От юриди-

чески лица 

18.  19 12 03      

 

Цветни метали R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране, рязане, разделяне  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 до R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

10 000 От юриди-

чески лица 

19.  20 01 40      

 

Метали R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R 1 — R 11- предварителни 

дейности преди оползотворяване –  

сортиране,  рязане, разделяне  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1 до R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

10 000 От физ. и 

юриди-чески 

лица 

• Участък за отпадъци от излезли от употреба автомобилни гуми  

На закрита част от площадката в производственото хале, на площ от 300 кв.м 

инвеститорът предвижда да разположи инсталация за рециклиране на негодни за употреба 

автомобилни гуми с код 16 01 03. Същите ще се отделят на площадката при 

разкомплектоването на ИУМПС, а също така ще се приемат ИУАГ от пунктове за смяна на 

гуми, сервизи и др. генератори . 

На линията ще извършва следните операции: 

− Отделяне на горната и долна гумирана част 

− Отделяне на метална корда 

− Отделяне на текстилната корда 
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Отделните фракции преминават на следващите операции: 

• Гумената фракция  преминава през шредер и се раздробяват на парчета с 

размери от 3 до 6 см. След това постъпват в  гранулатор, откъдето се получават 

гранули от гума с размери до 6 мм. Отделеният при операциите прах се събира 

чрез сепаратор като отделна фракция. Сепараторът е част от технологичната 

линия и няма връзка или изход извън помещението.  

• Металната фракция отделена след магнитен сепаратор, механично се нарязва. 

• Тексилната фракция (предимно полимерни влакна) се отделя и събира в 

подходящи опаковки. 

Всички получени материали от инсталацията за рециклиране на автомобилните гуми се 

предават за последващо оползотворяване или за влагане в други продукти. 

Капацитетът на инсталацията за рециклиране на гумите е 1 000 kg/h. 

• Участък за отпадъци от пластмаси  

На закрита част от площадката на площ от 200 кв.м с отпадъците от пластмаси ще се 

извършват следните дейности: 

− Претегляне и регистриране на отпадъците с везна и документиране  

− Разделяне (сортиране) на отпадъците по видове и качество – ръчно 

− Складиране на сортираните количества на определените обозначени  

− Балиране - с  балир-преса, отпадъците се оформят на бали с тегло от 50 до 120 

кг, в зависимост от вида на отпадъка. По този начин се предотвратява 

разпиляването и се осигурява по-надеждно съхранение. 

− Съхранение на отпадъците на подходяща площадка на места надписани с код и 

наименование съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, в 

подходящи опаковки и съдове, до предаване за последващо оползотворяване. 

Отпадъците от пластмаса , които ще бъдат обект на настоящото инвестиционното 

предложение са: 

− 02 01 04 Пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки); 

− 07 02 13 Отпадъци от пластмаси; 

− 12 01 05 Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси; 

− 15 01 02 Пластмасови опаковки; 

− 16 01 19 Пластмаси; 

− 17 02 03 Пластмаса; 

− 19 12 04 Пластмаса и каучук;  

− 20 01 39 Пластмаси. 

Годишно се предвижда съхраняване до 2 000 t. 

• Участък за отпадъци от стъкло 
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На открита част от площадката на бетонирана площ от 200 кв.м с отпадъците от стъкло 

(без опаковки от стъкло)  ще се извършват следните дейности: 

− Претегляне и регистриране на отпадъците с везна документиране  

− Съхранение на отпадъците в подходящи контейнери и съдове, до предаването 

им за оползотворяване извън площадката. 

Отпадъците, които ще бъдат обект на настоящото инвестиционното предложение са: 

− 10 11 12 Отпадъци от стъкло, различни от упоменатите в 10 11 11; 

− 17 02 02 Стъкло; 

− 16 01 20 Стъкло; 

− 20 01 02 Стъкло.  

Годишно се предвижда съхраняване до 5 000 t. 

Всички отпадъци приети или третирани и образувани на площадката ще бъдат 

предавани на лица, притежаващи разрешение  за съответните отпадъци съгласно чл.35, ал.1 от 

ЗУО. 

Инвеститорът няма да използва транспортни средства за приемане и предаване на 

отпадъците и няма да извършва дейности по транспортиране. Транспортирането ще се 

извършва от лица, които притежават регистрационни документи съгласно чл.35, ал.5 от ЗУО. 

Имотът ще бъде присъединен към електропреносната мрежа на с. Хан Крум чрез 

възстановяване на съществуващ трафопост в рамките на имота. 

Водоснабдяването на имота ще се осъществи от водоснабдителната система на 

населеното място – с. Хан Крум след издаване на становище от страна на 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД, като документите за такова са 

внесени във „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН“ ООД. 

Формираните отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна черпателна шахта в 

рамките на имота на ИП и не засягат терени извън него. Те ще имат битов характер и ще се 

отвеждат  във водоплътна черпателна шахта от 10 куб.м, която ще е новоизрадена. Дъждовните 

води също ще бъдат отвеждани във водоплътната черпателна шахта, като преди това ще 

преминават през монтиран към шахтата - каломаслоуловител. 

 До входа на имота с идентификатор 78210.14.62, в землището на с. Хан Крум , община 

Велики Преслав, обект на настоящото ИП, има осигурен достъп чрез отклонение на главен път 

Шумен – Велики Преслав. 

Инвестиционното предложение предвижда извършване на текущ ремонт на 

съществуващия сграден фонд без промяна и/или ремонт на конструктивните части на 

сградите. 
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В Таблица № II.3.2-1 е извършена оценка на съответствието на инсталацията и процеса 

с изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с 

ПМС № 352 от 27.12.2012 г. в сила от 08.01.2013 г.)  
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Таблица № II.3.2-1 Оценка на съответствието на площадката с изискванията на Наредба № 7 

Изисквания на Наредба № 7 
 

Съществуващо състояние Състояние след изграждане и 

въвеждане в експлоатация на 

промените 

Съответствие 

Чл. 3. (1) Площадките за третиране на отпадъци се отреждат с 

влязъл в сила подробен устройствен план (ПУП), изработен и 

одобрен по реда на глава седма, раздел III от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ) 

За производствената площадка е 

определена устройствена зона съгласно 

влязъл в сила OУП. 

Наличен  е влязъл в сила OУП в 

съответствие с разпоредбите на 

Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) 

В съответствие 

(2) Влезлият в сила ПУП по ал. 1 е основание за разрешаване на 

съответните дейности по третиране на отпадъци, което се 

извършва в следната последователност: 

1. изработване на инвестиционно предложение; 

2. преценяване за необходимостта от оценка на въздействието 

върху околната среда (ОВОС) или постановяване на решение 

по ОВОС при условията и по реда на наредбата по чл. 101, ал. 

1 ЗООС; 

3. издаване на виза за проектиране; 

4. издаване на разрешение по чл.3 7 ЗУО за извършване на 

дейности за третиране на отпадъци или издаване на 

комплексно разрешително по чл. 117, ал.1 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) 

Налична е единствено производствена 

площадка 

С настоящата разработка 

дружеството е в процедура по т. 2. 

По т. 3 и т. 4 - предстои процедура 

В съответствие 

(3) Експлоатацията на площадките за третиране на отпадъци се 

допуска, при условие че предвидените съоръжения не предполагат 

въздействия, които водят до риск за човешкото здраве или до риск 

за увреждане на околната среда 

Предвидените съоръжения не предполагат 

риск за човешкото здраве 

Изграждането и експлоатацията на 

новата инсталацияне предполага 

въздействия, които водят до риск за 

човешкото здраве или до риск за 

увреждане на околната среда 

В съответствие 

Чл. 8. (1) Самостоятелните площадки за третиране на отпадъци се 

определят извън границите на урбанизираните територии. 

Производствената площадка е 

разположено в границите на промишлена 

зона на с. Хан Крум 

Инсталацията ще бъде ситуирана в 

границите на промишлена зона на 

с. Хан Крум - извън жилищни 

територия 

В съответствие 

(3) Допуска се определяне на площадки за третиране на отпадъци 

в отделни урегулирани поземлени имоти на урбанизирани 

територии, когато видът на отпадъците и дейностите и операциите 

за тяхното третиране на площадките удовлетворяват изискванията 

на чл. 3, ал. 1 и 3 и за тях не са налице ограниченията на чл. 9. 

Производствената площадка е 

разположено в границите на промишлена 

зона на с. Хан Крум 

Инсталацията ще бъде ситуирана в 

границите на промишлена зона на 

с. Хан Крум - извън урбанизирана 

територия 

В съответствие 
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Съществуващо състояние Състояние след изграждане и 

въвеждане в експлоатация на 

промените 

Съответствие 

Чл. 9. (1) Местоположението на депата за отпадъци и на другите 

площадки за третиране на отпадъци се съобразява със: 

1. изискванията за отстояние на границата на площадката до: 

а) границите на урбанизираните територии, в т.ч. до 

жилищните зони, до вилните зони, до курортите, до 

курортните и излетните комплекси, до другите места за отдих, 

както и до предприятията и складовите бази на хранителната 

промишленост, съгласно нормативно установените хигиенно-

защитни зони за осигуряване на здравна защита на селищната 

среда и прилежащите й територии; 

б) водните пътища и водните обекти; 

в) земеделските и горските територии; 

2. забраните и ограниченията, свързани с експлоатацията на 

санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди; 

3. наличие в района на площадките на: 

а) подземни води; 

б) крайбрежни води; 

в) незащитени водоносни хоризонти при максимално водно 

ниво на дълбочина, по-малка от 1 м под долния изолационен 

екран на депата за отпадъци; 

г) общо и индивидуално водоползване и ползване на водни 

обекти; 

д) защитени природни територии и обекти; 

е) недвижими паметници на културата; 

ж) площи, за които има предоставени разрешения за търсене 

и/или проучване на подземни богатства. 

Производствената площадка е 

разположено в границите на промишлена 

зона на с. Хан Крум 

Инсталацията ще бъде ситуирана в 

границите на промишлена зона на 

с. Хан Крум - извън урбанизирана 

територия. В границите и в близост 

до нея не са разположени водни 

обекти, земеделски и горски 

територии. Използваната площ не 

попада в пояси на учредени СОЗ. 

Предвидените обекти, предмет на 

инвестиционното предложение, ще 

бъдат изградени в рамките на 

имота 

В съответствие 

(2) 

Неседопускаразполаганенаплощадкизатретираненаотпадъцинатер

иториятана: 

1. национални паркове и природни резервати и други защитени 

територии, освен вслучаите, когато с 

Производствената площадка е 

разположено в границите на промишлена 

зона на с. Хан Крум 

Инсталацията ще бъде ситуирана в 

границите на промишлена зона на 

с. Хан Крум - извън урбанизирана 

територия. В границите и в близост 

до нея не са разположени водни 

обекти, земеделски и горски 

В съответствие 
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Съществуващо състояние Състояние след изграждане и 

въвеждане в експлоатация на 

промените 

Съответствие 

планазауправлениезаопределенизониседопускатдейности и 

операциипотретираненаотпадъци; 

2. археологически, архитектурни и другирезервати и обекти, 

обявенизанедвижим паметници на културата; 

3. райони с неблагоприятни инженерно-геоложки условия 

(свлачища, срутища и др.), когато е икономически 

нецелесъобразно тяхното отстраняване или укрепване; 

4. райони с открит карст; 

5. терени с потенциална опасност от слягане и пропадане над 

изоставени минни изработки; 

6. пояс I и пояс II на санитарно-охранителни зони на 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни 

нужди; 

7. находища за открит добив на подземни богатства, включени 

в Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни 

богатства; 

8. крайбрежни заливаеми ивици, речни русла и защитни диги; 

9. други територии, за които със закон са забранени дейности 

и операции по третиране на отпадъци. 

територии. Използваната площ не 

попада в пояси на учредени СОЗ. 

Предвидените обекти, предмет на 

инвестиционното предложение, ще 

бъдат изградени в рамките на 

имота 

Чл. 11. (1) Местоположението на площадките за третиране на 

отпадъци се обосновава с ПУП по отношение на: 

1. възможности за максимално съвместяване на една площадка 

на дейности по третиране на отпадъци, като се дава предимство 

на регионалния принцип за управление на отпадъците и 

навъзможността за съвместно третиране на отпадъци, 

образувани от повече източници; 

2. оптималните разстояния до основните източници на 

отпадъци; 

3. използване на непродуктивни земеделски земи, незалесени 

райони или райони, заети от храсти и малоценни насаждения, 

изоставени кариери и мини, ерозирали и други негативни 

релефни земни форми; 

Производствената площадка е 

разположено в границите на промишлена 

зона на с. Хан Крум 

Наличен  е влязъл в сила ПУП в 

съответствие с разпоредбите на 

Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) 

В съответствие 
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Съществуващо състояние Състояние след изграждане и 

въвеждане в експлоатация на 

промените 

Съответствие 

4. възможност за бъдещо разширение на площадката за 

третиране на отпадъци, когато това се предвижда със 

съответната програма за управление на дейностите по 

отпадъците по чл. 29 ЗУО; 

5. осигуряване на възможности за водоснабдяване и 

електроснабдяване на площадката за третиране на отпадъци и 

свързването й със съществуващата пътна мрежа; 

6. максимално запазване на съществуващите озеленени площи 

между площадките за третиране на отпадъци и съседните 

обекти; 

7. релефа на местността и посоката и скоростта на ветровете с 

оглед осигуряване на най-благоприятни условия за разсейване 

на емисиите на вредни или интензивно миришещи вещества; 

8. необходимите мерки за ограничаване на замърсяването на 

въздуха в района, осигуряващи спазването на пределно 

допустимите концентрации на вредни вещества в приземния 

слой на атмосферния въздух 

(2) Площадките, 

върхукоитосепредвиждатдейностизатретираненаотпадъци, 

прикоитосеотделятпрах, 

вредниилиинтензивномиришещивещества в атмосферниявъздух, 

серазполагат в подветренатастранаспряможилищнитезони, 

другитеобекти, подлежащиназдравназащита, и 

съседнитепредприятия, катосеотчитатпосоката и 

скоросттанапреобладаващитеветрове 

Производствената площадка е 

разположено в границите на промишлена 

зона на с. Хан Крум 

Инсталацията ще бъде ситуирана в 

границите на промишлена зона на 

с. Хан Крум - извън урбанизирана 

територия. В границите и в близост 

до нея не са разположени водни 

обекти, земеделски и горски 

територии. Използваната площ не 

попада в пояси на учредени СОЗ. 

Предвидените обекти, предмет на 

инвестиционното предложение, ще 

бъдат изградени в рамките на 

имота 

В съответствие 

(3) Площадки за третиране на отпадъци със съоръжения, които са 

източници на шум над допустимите норми, се разполагат по 

отношение на жилищните зони на разстояние, което осигурява 

спазването на пределно допустимите нива на шум 

Производствената площадка е 

разположено в границите на промишлена 

зона на с. Хан Крум 

Инсталацията ще бъде ситуирана в 

границите на промишлена зона на 

с. Хан Крум - извън урбанизирана 

територия. В границите и в близост 

до нея не са разположени водни 

В съответствие 
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Съществуващо състояние Състояние след изграждане и 

въвеждане в експлоатация на 

промените 

Съответствие 

обекти, земеделски и горски 

територии. Използваната площ не 

попада в пояси на учредени СОЗ. 

Предвидените обекти, предмет на 

инвестиционното предложение, ще 

бъдат изградени в рамките на 

имота 

Глава трета. ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА 

ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Чл. 13 - Чл. 24 

Производствената площадка е 

разположено в границите на промишлена 

зона на с. Хан Крум 

Правилата и норми за застрояване 

ще бъдат съобразени при 

проектирането и изграждането на 

необходимите площи 

В съответствие 

Глава четвърта. ГЕОЛОЖКИ, ХИДРОГЕОЛОЖКИ И 

ХИДРОЛОЖКИ УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА 

ОТГОВАРЯТ ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Чл. 25 - Чл. 32 

Производствената площадка е 

разположено в границите на промишлена 

зона на с. Хан Крум 

Площадката е съществуваща и е 

снабдена с необходимите предпази 

облицовки 

В съответствие 

Таблица № II.6-3 Оценка на съответствието на площадката с изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти 

Изисквания на Наредбата Съществуващо състояние Състояние след изграждане и 

въвеждане в експлоатация на 

промените 

Съответствие 

Чл. 21. Лицата, извършващи дейности по събиране и 

транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, 

трябва да притежават регистрационен документ, издаден по реда 

на глава пета, раздел II от ЗУО. 

Дружеството не притежава разрешително и 

регистрационни документи по реда на ЗУО 

за заявената дейност 

Предстои подаване на документи за 

издаване на регистрационен 

документ издаден по реда на глава 

пета, раздел II от ЗУО. 

В съответствие 

Чл. 22. Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се 

събират и съхраняват разделно по видове с кодове и наименования 

съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО или по начин, който 

позволява тяхното регенериране, оползотворяване и/или 

обезвреждане. 

На площадката не се съхраняват отпадъчни 

масла и нефтопродукти 

Ще се осигури наличието на 

достатъчен брой съдове за 

съхранение на отпадъчни масла в 

зависимост от приеманите кодове 

отпадъци. 

В съответствие 

Чл. 25. (1) Местата за смяна на отработени масла, площадките за 

предварително съхраняване и събирателните пунктове за 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по чл. 24, както и 

обособените части от площадки, на които се извършват дейности с 

На площадката не се съхраняват отпадъчни 

масла и нефтопродукти 

Ще бъде осигурено: 

- облицовка на подове и 

повърхности; 

- наличие на достатъчен брой 

В съответствие 
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отработени масла и/или отпадъчни нефтопродукти, трябва да 

отговарят на следните изисквания: 

1. да бъдат бетонирани и/или покрити с друг маслоустойчив 

материал; 

2. да бъдат оборудвани с приемателни резервоари и/или 

съдове за събиране и съхраняване; 

3. да бъдат оборудвани с устройства за безаварийно 

изпомпване и/или източване на отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти; 

4. да разполагат с налични количества сорбенти (пръст, 

пясък и др.), използвани за ограничаване на евентуални разливи; 

5. да са оборудвани със съоръжения за отстраняване на 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти от 

формираните отпадъчни води. 

приемателни резервоари; 

- наличие на затворена система за 

изпомпване; 

- наличие на сорбенти; 

- технология разделяща водата от 

отпадъчните нефтопродукти 

(описана по-горе)) 

(2) Местата за смяна на отработени масла, площадките за 

предварително съхраняване и събирателните пунктове за 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти по чл. 24 се 

проектират, изграждат, преустройват, реконструират и 

модернизират съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за 

строително-техническите правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 

17 и 101 от 2010 г.). 

На площадката не се съхраняват отпадъчни 

масла и нефтопродукти 

Проектирането ще бъде съобразено 

с тези норми 

В съответствие 

(4) Площадките за предварително съхраняване по чл. 24, т. 2 

и събирателните пунктове по чл. 24, т. 3 се изграждат и 

експлоатират при спазване изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 

1 ЗУО. 

На площадката не се съхраняват отпадъчни 

масла и нефтопродукти 

Проектирането ще бъде съобразено 

с тези норми 

В съответствие 

Чл. 26. Приемателните резервоари и съдове за събиране, 

включително за разделно събиране и съхраняване на отработени 

масла и отпадъчни нефтопродукти по чл. 25, ал. 1, т. 2, трябва да 

отговарят на следните изисквания: 

1. да са изработени от материали, които не взаимодействат с 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти; 

2. да са плътно затворени извън времето на извършване на 

манипулации; 

На площадката не се съхраняват отпадъчни 

масла и нефтопродукти 

Проектирането ще бъде съобразено 

с тези норми. При експлоатирането 

ще бъдат осигурени и ще се спазват 

всички разпоредби на ЗУО и 

подзаконовите нормативни актове 

В съответствие 
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Съответствие 

3. да са маркирани с надпис "Отработени масла" или 

"Отпадъчни нефтопродукти", както и с надпис, съдържащ 

кода и наименованието на отпадъка, съгласно наредбата по чл. 

3, ал. 1 ЗУО; 

4. да са осигурени със съоръжения против разливане 

съгласно Наредба № Ь-1971 от 2009 г. за строително-

техническите правила и норми за осигуряване на безопасност 

при пожар. 

Чл. 28. (1) Лицата, извършващи дейности по третиране на 

отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, трябва да 

притежават:  

1. разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от 

ЗУО, или 

2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава 

седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС). 

Дружеството не притежава разрешително и 

регистрационни документи по реда на ЗУО 

за заявената дейност 

Предстои подаване на заявление за 

издаване на разрешение, издадено 

по реда на глава пета, раздел I от 

ЗУО. 

Капацитета на инсталацията е под 

прага за издаване на КР 

В съответствие 
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3.3. Съхранение и употреба на опасни химични вещества и смеси 

Инвестиционното предложение не е свързано с производство, съхранение или употреба 

на опасни химични вещества и смеси. 

На площадката ще се извършва съхранение на опасни отпадъци с химичен характер, 

получени в резултат третиране на приетите отпадъци от ИУМПС. Такива са: 

− Спирачни течности с код 16 01 13* - основни съставки на спирачните течности 

са диетиленгликол, 2-(2-бутоксиетокси) етанол, диметилгликол и др.; 

− Антифризни течности, съдържащи опасни вещества с код 16 01 14* - основно 

съдържащи етиленгликол; 

− Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 с код 16 01 15 – 

замърсена вода. 

Тези вещества и смеси, в състава на отпадъците, не попадат в обхвата на Приложение 

№ 3 на Закона за опазване на околната среда. 

Друга част от отпадъците попада като основен състав в обхвата на Приложение № 3 на 

Закона за опазване на околната среда, а именно: 

− Хлорирани хидравлични масла на минерална основа с код 13 01 09* 

− Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа с код 13 01 10* 

− Синтетични хидравлични масла с код 13 01 13* 

− Хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална 

основа с код 13 02 04* 

− Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на 

минерална основа  с код 13 02 05* 

− Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки с код 13 02 

06* 

− Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки с код 13 02 08* 

− Бензин с код 13 07 02* 

− Други горива (включително смеси) с код 13 07 03* 

Максималното количество на тези отпадъци на площадката е до 50 тона. 

В съответствие с изискванията на чл. 6, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях с настоящото уведомление 

е извършена актуализация на доклада за класификация на предприятието, която е 

документирана по образец съгласно приложение № 1 на същата наредба. 

Резултата от класификацията доказва, че предприятието не следва да се класифицира 

като предприятие с нисък рисков потенциал или предприятие с висок рисков потенциал. 
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4. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА. 

Инвестиционно предложение ще се осъществи в имот с идентификатор 78210.14.62, 

землище на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. 

Имота, в който се реализира инвестиционната мярка, е с изградени пътни връзки. 

Осигурен е достъп чрез съществуващо пътно отклонение до първокласен път от 

републиканската пътна мрежа I-7. Не се налага промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. 

На Фигура II.7-1. е посочена извадка от подробна пътна карта на Община Велики 

Преслав. 

Фигура II.7-1. Извадка от подробна пътна карта на Община Велики Преслав 

 

5. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ. 

Предвижда се реализация на инвестиционното предложение да се извърши на следните 

етапи: 

• Съгласуване на инвестиционното предложение; 

• Монтаж не необходимите съоръжения; 

• Издаване на разрешителен документ за дейности с отпадъци;  

• Експлоатация на обекта. 
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Към настоящия момент дружеството не планува прекратяване на дейността предмет на 

инвестиционното предложение. След евентуално прекратяване на дейността не съществува 

необходимост от възстановяване на площадката за последващо използване. 

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

дадения момент национално законодателство. 

6. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в имот с идентификатор 

78210.14.62, в землището на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. Посоченият имот 

е собственост на „УЛТИМА ПРО“ ЕАД. 

Инвестиционното предложение не е свързано със строителна дейност. Предвижда се 

единствено ремонт на съществуваща промишлена сграда. 

7. ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Природните ресурси имат фундаментално значение за икономиката и просперитета. Те 

предлагат суровини, енергия, храна, вода и земя, а така също и екологични и социални услуги. 

Но настоящите ни модели на използване на ресурсите, производство, потребление и отпадъци 

са неустойчиви. Земята има ограничени ресурси и тяхното използване оказва все по-голям 

натиск върху естествената ни среда, което води до глобално затопляне, замърсяване и 

влошаване на екосистемите и биологичното разнообразие. За да се намалят въздействията 

върху околната среда, свързани с използването на ресурси в икономиката, трябва да сме 

ефективни с ресурсите, които имаме. 

Проследяване ефективността на ресурсите на икономиките е един от начините да се 

разбере дали прогресираме към устойчиво развитие. Често използван показател за 

ефективността на ресурсите е общият брой материали, пряко използвани от една икономика 

(измерени като вътрешно потребление на материали (ВПМ) спрямо икономическата активност 

(измерена като БВП). Той посочва дали се наблюдава прекъсване между използването на 

природни ресурси и икономическия растеж. Един от основните ресурси – енергоносител са 

горивата и нефтопродуктите. 

Основен предмет на дейност на възложителя - „УЛТИМА ПРО“ ЕАД е покупка на 

стоки, с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; производство на 

стоки с цел продажбата им; търговия с промишлени стоки, полуфабрикати, суровини, 

материали, оборудване, резервни части, транспортна техника, моторни превозни средства и 

всякакви стоки, за които не съществува изрична законова забрана; превоз на пътници и товари 

със сухопътен, воден или въздушен транспорт в страната и чужбина, както и свързаните с това 

товаро- разтоварни дейности; комисионна и спедиционна дейност; търговско посредничество 

и представителство в страната и чужбина; хотелиерска дейност, експлоатация на спортно- 

развлекателни комплекси, ресторанти и други подобни заведения; рекламна дейност, сервизна 

и други услуги незабранени от закона; туристическо обслужване в страната и чужбина; 

програмна и информационна дейност, инженеринг и маркетинг; строеж (проучване, 

проектиране, авторски и технически контрол, изпълнение), покупка и обзавеждане на 

недвижими имоти с цел продажбата им; всяка друга дейност, която не е забранена от закона. 
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Инвестиционното предложение на „УЛТИМА ПРО“ ЕАД е обособяване на площадка 

за дейности с отпадъци и монтаж на линии за третиране на отпадъци. С помощта на тези 

съоръжения „УЛТИМА ПРО“ ЕАД има възможността да намали количествата на 

масоворазпространени отпадъци, като своеобразно да пренасочи потока на отпадъците към 

тяхното окончателно обезвреждане. 

Експлоатирането на тези съоръжения напълно съответства на въведения с Чл. 6, ал. 1 

от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 

г.) приоритетен ред (йерархия),а именно: 

• Подготовка за повторна употреба (Чл. 6, ал. 1, т. 2) 

• Рециклиране (Чл. 6, ал. 1, т. 3); 

Преминалите през третиране отпадъци ще формират суровини за производствата на 

външни юридически лица и/или ще се предават приоритетно за оползотворяване на лица, 

притежаващи разрешителни документи по Чл. 35 от ЗУО. 

8. ПЛАН, КАРТИ И СНИМКИ, ПОКАЗВАЩИ ГРАНИЦИТЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДАВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ФИЗИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И АНТРОПОГЕННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

КАКТО И ЗА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА 

ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА И НАЙ-БЛИЗКО РАЗПОЛОЖЕНИТЕ ОБЕКТИ, 

ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА, И ОТСТОЯНИЯТА ДО ТЯХ. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в имот с идентификатор 

78210.14.62, в землището на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. Посоченият имот 

е собственост на „УЛТИМА ПРО“ ЕАД. 

На схемата в Приложение № III.8-1 е показано разположението на имота и с. Хан 

Крум. В Приложение № III.8-2 е представено и разположението на най-близко ситуираната 

33 BG 0000501 „Голяма Камчия“ за опазване на природните местообитания (включена в 

списъка от 33, приет с Решение на Министерски съвет № 122/ 02.03.2007 г., обн, ДВ бр.21/ 

09.03.2007 г., изменено с Решение № 615/ 02.09.2020г. на Министерски съвет, ДВ бр. 79/ 

08.09.2020г.), намираща се на отстояние от около 70м от имотът, предмет на инвестиционното 

предложение. Към момента 33 BG 0000501 „Голяма Камчия“ не е обявена със заповеди с 

наложени режими и ограничения по смисъла на ЗБР. В Приложение № III.8-3 е представена 

актуална скица на имота, в които дружеството възнамерява да изгради обекта предмет на 

инвестиционното предложение. 

Като Приложение № III.8-4 към настоящата информация е представен актуален картен 

материал (извадка от сателитна снимка) с определено отстоянието 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 
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Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни“. В разглеждания случай най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита са вилни зони разположени съответно 

на: 

• 552 m в посока север от имота – жилищна зона на с. Хан Крум; 

9. СЪЩЕСТВУВАЩО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА ИЛИ 

ТРАСЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в имот с идентификатор 

78210.14.62, в землището на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. Посоченият имот 

е собственост на „УЛТИМА ПРО“ ЕАД. 

При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и 

ползването на съседни имоти, тъй като не се предвижда изграждане на техническа 

инфраструктура на големи разстояния. 

Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи, 

разположени в съседство с разглеждания имот. 

10. ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ, В Т.Ч. ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗОНИ, УЯЗВИМИ 

ЗОНИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО 

ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, 

ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ 

НУЖДИ И ДР.; НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА. 

Имот с идентификатор 78210.14.62, в който ще бъде реализирано инвестиционното 

предложение, се намира в с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. Имотът попада на 

отстояние от защитена зона /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за 

биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.) BG 0000501 „Голяма Камчия“ 

за опазване на природните местообитания (включена в списъка от 33, приет с Решение на 

Министерски съвет № 122/ 02.03.2007 г., обн, ДВ бр.21/ 09.03.2007 г., изменено с Решение № 

615/ 02.09.2020г. на Министерски съвет, ДВ бр. 79/ 08.09.2020г.), намираща се на отстояние от 

около 70 м от имотът, предмет на инвестиционното предложение. Към момента 33 BG 0000501 

„Голяма Камчия“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения по смисъла на 

ЗБР. 

Най  - близкият водоприемник за района е р. Голяма Камчия, която преминава на около 

70 m в посока изток от разглеждания обект. 

Съгласно изискванията на Закона за водите (ЗВ) всички води и водни обекти се опазват 

от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество  и  

качество  на  водите  и  здравословна  околна  среда,  съхраняване  на екосистемите, запазване 

на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се 

определят зони за защита на водите. По смисъла на ЗВ "зона за  защита  на  водите"  е  

територията  на  водосбора  на  повърхностно  водно  тяло  или земната повърхност над 

подземно водно тяло. 
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Нормалното развитие на водната екосистема изисква наличие в нея на биогенните 

елементи азот, фосфор, въглерод, водород, кислород, сяра и др. От изброените елементи азотът  

и  фосфорът  и  техните  съединения  играят  най-важната  роля  за  растежа  на популациите 

на водната растителност. Внасянето на допълнително количество биогенни елементи и  

техните  съединения  във  водоемите  предизвикват  нарушаване  на екологичното равновесие 

в тях. Увеличаване на количеството на хранителни вещества води  до еутрофикация  на  

водите, вследствие на който процес  настъпват  няколко взаимосвързани неблагоприятни 

ефекта във водоемите: 

− "цъфтене" на водите - процес, при който съществено се увеличава числеността  

на един или няколко вида водорасли; 

− бурното  развитие  на  водораслите  на  повърхността  води  до  промяна  на  

светлинните условия, поради намаляване на прозрачността на водата, в 

следствие на което дънните водорасли загиват, образувайки токсични вещества; 

− намаленото количество на кислорода във водата поради гнилостни процеси е 

причина за измиране водорасли, риби и други водни обитатели; 

− влошава се качество на водата, поради придобиване на неприятна миризма и 

вкус. 

Основните източници на замърсяване на водите с биогенни елементи са селското 

стопанство и отпадъчните води от бита, както и някой отрасли на промишлеността. 

Чувствителните и уязвими зони са територии, обявени за защитени, тъй като водните 

тела в тези зони са чувствителни към влиянието на хранителни съставки- биогенни елементи 

(основно азот и фосфор) във водата. 

 Понятието "чувствителни зони" е термин, характеризиращ водоприемника, който се 

намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация - обогатяване с биогенните 

елементи азот и фосфор. 

Определянето на чувствителни зони е регламентирано в изискванията на Наредба № 6 

от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни 

вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Министърът на ОСВ със Заповед 

определя списък на чувствителните зони в съответствие с критериите, посочени в Приложение 

4 към чл. 12, ал. 1 от същата наредба. 

За предотвратяване на допълнителна еутрофикация и подобряване на състоянието на 

водоприемник, който е обявен за чувствителна зона, отпадъчните води от всички агломерации 

с над 10 000 еквивалентни жители, които се заустватв него следва да бъдат предмет на 

допълнително пречистване с цел отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор до 

определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения. По този 

начин водоприемникът се предпазва от допълнителна еутрофикация и се цели подобряване в 

неговото състояние, в съответствие с Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за 

допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни 

обекти. В Република България чувствителните зони са определени със Заповед № РД-

970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, като за Черноморския район за 

басейново управление са както следва: 
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- Черно море, от границата при с. Дуранкулак до границата при с. Резово; 

- всички водни обекти във водосбора на Черно море. 

Съгласно информацията в ПУРБ 2016 – 2020 на БДЧР, приет с Решение №  

1107/29.12.2016г. на Министерски съвет, площадката на инвестиционното предложение 

попада в рамките на чувствителна зона BGCSARI05 „Водосборен басейн на р. Камчия“. 

Разположената в близост р. Голяма Камчия е част от водосбора на р. Камчия. 

Териториите, определени за защита на повърхностните и подземните водни тела от 

замърсяване на водите, причинено или предизвикано от нитрати от земеделски източници, се 

определят като нитратно уязвими зони. Уязвимите зони се определят в съответствие с 

изискванията на Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници. 

Съгласно Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници (ДВ, бр.87/ 2000 г.), със Заповед №РД-146/25.02.2015 г. на Министъра на околната 

среда и водите, са определени: 

- водите, които са замърсени, и водите, които са застрашени от замърсяване 

(съдържание на нитрати с концентрация, по-голяма от 50 милиграма на литър), 

отчитайки физико-химичните и природните характеристики на водите и 

почвите; 

- уязвими зони - тези райони в страната, в които чрез просмукване или оттичане, 

водите се замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати от земеделски 

източници и които допринасят за замърсяването. 

Определянето на водите, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с 

нитрати се извършва въз основа на наличните данни в басейновите дирекции, както и от 

информация, предоставена от МЗХ. 

Със Заповед № РД-635/13.08.2013г. на Министъра на ОСВ е утвърдена програма за 

мониторинг на нитратите в подземните и повърхностните води, попадащи в територии 

определени като нитратно уязвимите зони. 

Площадката на инвестиционното предложение попада в рамките на уязвима зона 

BGVZ2 „Северна зона“. Местоположението на площадката е представено на следващата 

фигура. 

Фигура № II.10-1. Уязвима зона BGVZ2 „Северна зона“ 
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Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно 

охранителни зони. Най - близките  санитарно - охранителни  зони  са около общинските 

водовземни съоръжения на питейно-битово водоснабдяване. Същите остават на значително 

отстояние от имота и той не попада в обхвата на зони I, II и III на СОЗ. 

11. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(НАПРИМЕР ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НОВ ВОДОПРОВОД, ДОБИВ 

ИЛИ ПРЕНАСЯНЕ НА ЕНЕРГИЯ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО). 

С инвестиционното предложение не са планувани други дейности. 

12. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Във връзка с реализиране на инвестиционното предложение е необходимо издаване на: 

• Разрешение за строеж по реда на ЗУТ във връзка с ремонта на сградния фонд; 

• Разрешение за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на 

отпадъците.  

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-

КОНКРЕТНО: 

1. СЪЩЕСТВУВАЩО И ОДОБРЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в имот с идентификатор 

78210.14.62, в землището на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. Посоченият имот 

е собственост на „УЛТИМА ПРО“ ЕАД. 

Цитирания имот е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов 

обект“. В него е разположена съществуваща неизползваема производствена база. 

Реализирането на инвестиционното предложение не налага промяна на предназначението на 

имота. Съгласно ПУП за цитирания имот е определена устройствена зона – производствено – 

складова зона. 

Реализацията на обекта не предвижда засягане и оказване на съществено въздействие 

върху околните терени. 

2. МОЧУРИЩА, КРАЙРЕЧНИ ОБЛАСТИ, РЕЧНИ УСТИЯ; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 78210.14.62, землище на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. 

Посочения имот не попада в близост до мочурища, крайбрежни области или речни устия. 

3. КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ И МОРСКА ОКОЛНА СРЕДА; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 78210.14.62, землище на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. 

Посочения имот не попада в крайбрежни зони и морска околна среда. 

4. ПЛАНИНСКИ И ГОРСКИ РАЙОНИ; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 78210.14.62, землище на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. 

Посочения имот не попада в планински или горски райони. 

5. ЗАЩИТЕНИ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 78210.14.62, землище на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. 

Посочения имот не попада в защитени територии. 

6. ЗАСЕГНАТИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА; 

 Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според 

изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват според 

изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания 
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и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите 

птици. 

Реализирането на инвестиционното предложение не засяга елементи от националната 

екологична мрежа. 

7. ЛАНДШАФТ И ОБЕКТИ С ИСТОРИЧЕСКА, КУЛТУРНА ИЛИ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКА СТОЙНОСТ; 

 Според точка 25 на § 1 на допълнителните разпоредби на Закона за биологичното 

разнообразие "ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са 

възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки 

фактори. Ландшафта е компонента на околната среда, който възниква в резултат от 

взаимодействието на редица природни и, на по-късен етап от развитието на Земята, културни 

фактори. Тези фактори се развиват в зависимост от географските характеристики и 

продължават динамично да формират ландшафта така че  в този смисъл ландшафтът се 

разглежда и като състояние на околната среда. Значението на понятието “ландшафт” нараства 

през годините. Чрез своето  поведение и дейност човека, не само променя ландшафта -  

пространството, в което живее, но следва да полага и грижи за неговото устойчиво развитие. 

Ландшафтът навсякъде по света е комбиниран резултат от естествените процеси, които 

протичат в природата, и човешките дейности, които се включват в тях. 

Ландшафтът е с огромна значимост за съвременното общество. Това понятие е свързано 

с отговорността ни към бъдещите поколения. Следователно той следва да се опазва, поддържа, 

развива и, доколкото е необходимо и възможно, да се възстановява така, че трайно да 

осигурява : 

• разнообразие, идентичност и естетика в природната среда; 

• функциониране и продуктивност на екосистемите; 

• възможност за регенериране и устойчиво използване на природните ресурси; 

• подобряване условията на живот  на населението. 

Районът на инвестиционното намерение се характеризира с еднообразен ландшафт. В 

него са установени ландшафти от два класа: равнинни и междупланински равнинно-низинни 

ландшафти, според типологичната класификационна система на ландшафтите в България (П. 

Петров, 1997г.), построена въз основа на геоморфоложки, мезоклиматични и фитогеографски 

признаци. 

Според Хартата за устойчиво развитие на българските ландшафти, в разглеждания 

район са установени в известна степен редуцирани или по-слабо развити следните категории 

ландшафти: 

• Естествено съхранените ландшафти в чист вид почти не съществуват. 

Антропогенизацията засяга в една или друга степен всички ландшафти. 

• Горските ландшафти не се наблюдават. 

• Пасищните и ливадните ландшафти не се наблюдават. 

• Земеделските ландшафти са преобладаващи в по ниските части на терена. Това 

са различни по размер обработваеми земи (ниви). 
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• Водни ландшафти заемат участъци около преминаващата на отстояние река. 

• Селищните ландшафти обхващат населените места – с. Хан Крум.  

• Комуникационните ландшафти са представени най-вече от пътищата на 

републиканската пътна мрежа и от полски пътища за обслужване на 

земеделските площи. 

• Промишлени ландшафти са основната преобладаваща категория – не се 

наблюдават 

• Рекреационни ландшафти не са развити. 

• Антропогенни ландшафти. Естествените ландшафти в района, формирани под 

влиянието на природни фактори, са променени най-вече под действието на 

антропогенни фактори. Човешката намеса се изразява в изграждане на 

населените места, построяване на пътищата от Републиканската пътна мрежа и 

тези за достъп до нивите, ж. п. линии, язовири, обработването на земите и 

засаждане на земеделски култури и др. Естествените ландшафтите в района са 

антропогенизирани и трансформирани в земеделски, селищни инфраструктурни 

и др. 

 Площадката, на която ще бъде реализирано инвестиционното предложение, не засяга и 

не попада в близост обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 

8. ТЕРИТОРИИ И/ИЛИ ЗОНИ И ОБЕКТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН САНИТАРЕН 

СТАТУТ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 78210.14.62, землище на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. 

Посочения имот не попада в територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут 

или 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, стоковите борси и 

тържищата за храни“. В разглеждания случай най-близко разположените обекти, подлежащи 

на здравна защита са вилни зони разположени съответно на: 

• 552 m в посока север от имота – жилищна зона на с. Хан Крум; 

IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД 

ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
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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. 

1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве. 

1.1.1. Демографска характеристика и здравен статус на населението. 

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

жители, което представлява 7,3% от населението на област Шумен и 2,4% от общия брой 

население за страната. 

Общината се нарежда на трето място по численост - след община Нови Пазар. 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. 

Статистически 

район, област, 

общини  

Население към:  Прираст абсолютен брой  Прираст (%)  

                                       2001                       2011    
България  7 928 901  7 364 570  -564 331  -7.1  
Североизточе

н район  
1 019 297  966 097  -53 200  -5.2  

Област 

Шумен  
204 378  180 528  -23 850  -11.7  

Велики 

Преслав  
16 276  13 382  -2 874  -17.8  

Венец  8 042  7 137  -905  -11.3  
Върбица  11 249  10 391  -858  -7.6  
Каолиново  12 544  12 093  -451  -3.6  
Каспичан  9 808  7 976  -1832  -18.7  
Никола 

Козлево  
7 157  6 100  -1057  -14.8  

Нови пазар  19 559  16 879  -2680  -13.7  
Смядово  8 242  6698  -1544  -18.7  
Хитрино  7 045  6 223  -822  -11.7  
Шумен  104 456  93 649  -10 807  -10.3  

Източник: Стратегия за развитие на област Шумен. 
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През анализираният период по-голямо намаление се наблюдава при населението в 

селата и по-малко сред това в град Велики Преслав. Това, от своя страна, се дължи на 

ускореното застаряване, повишена смъртност и увеличаващи се миграционни настроения, 

като цяло сред населението в общината. 

Таблица: Население към 31.12.2013 г. за страната, област Шумен и община Велики Преслав общо и по пол 

Области Общо В градовете В селата 

Общини Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 

Общо за 

страната 
7 245 677 3 524 945 3 720 732 5 291 675 2 555 342 2 736 333 1 954 002 969 603 984 399 

Област 

Шумен 
178 061 87 110 90 951 111 535 53 713 57 822 66 526 33 397 33 129 

Велики 

Преслав 
13 060 6 428 6 632 7 555 3 692 3 863 5 505 2 736 2 769 

Данни от НСИ 

Броят на мъжете в община Велики Преслав за 2013 г. е 6428 или 7,3% от общия брой 

на мъжете в областта, а при жените 7,2% или 6632. 

На графиката по-долу е изразена тенденцията за намаляване на населението на 

територията на община Велики Преслав за последните три години – 2011, 2012 и 2013 г. Броят 

на населението в град Велики Преслав и в селата намалява през трите години с еднакъв темп. 

Графика 

 

През последните три години броя на жените е относително повече от този на мъжете 

като тенденцията за намаляване сред този пол също е по-ясно изразена. Съотношението между 

мъже и жени към 2013 г. е 51% - жени към 49% - мъже. 

Таблица: Тенденция на изменение на населението в община Велики Преслав през 2011, 2012, 2013 г. 

Област 

Шумен 

Общо 2011 г. Общо 2012 г. Общо 2013 г. 

Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени 
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Община 

Велики 

Преслав 

13276 6512 6764 13138 6451 6687 13060 6428 6632 

Данни НСИ 

През 2011 г. мъжете в общината са били 6512 или 49%, а жените 6764 или 51%. В 

сравнение през 2012 г. – мъже – 6451 или 49%, а жени – 6687 или 51%. За 2013 г. 

съотношението между мъже и жени се запазва с това от 2012 г като има намаляване на броя 

хора и сред двата пола. 

 

Таблица: Средногодишно население през 2013, 2012 и 2011 г. за община Велики Преслав 

Област Шумен Средногодишно население 

Община Велики 

Преслав 
Общо

 
В градовете

 
В селата

 

2013 г. 13099 7574 5525 

2012 г. 13207 7624 5583 

2011 г. 13336 7680 5656 

 По брой умирания в цялата област община Велики Преслав се нарежда на трето място 

след общините Шумен – 1270 и Нови Пазар – 253 с общ брой 197 починали за 2013 г. От тях 

47,2% са мъже, а 52,8% - жени. Това е 7,6 % от общия брой умирания за област Шумен. 

 Живородените деца към 2013г. за община Велики Преслав са 122 или 6.9% от общия 

брой живородени за област Шумен. От тях 72 или 59% са момчета, а 50 или 41% са момичета. 

По общ брой живородени община Велики Преслав се нарежда на четвърто място след 

общините Шумен, Нови Пазар, Каолиново. 

Области Умирания 2013 г.  Области Живородени 2013 г. 

Общини Общо Мъже  Жени  Общини Общо Мъже  Жени 

Област 

Шумен 
2612 1389 1223  Област 

Шумен 
1781 891 890 

 Велики 

Преслав 

197 93 104   Велики 

Преслав 

122 72 50 

Венец 99 63 36  Венец 69 33 36 

Върбица 139 82 57  Върбица 100 47 53 
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Каолиново 144 97 47  Каолинов

о 
144 75 69 

Каспичан 146 75 71  Каспичан 88 42 46 

Никола 

Козлево 
75 40 35  Никола 

Козлево 
76 39 37 

Нови пазар 253 121 132  Нови 

пазар 

174 88 86 

Смядово 176 91 85  Смядово 56 21 35 

Хитрино 113 77 36  Хитрино 56 23 33 

Шумен 1270 650 620  Шумен 896 451 445 

За 2013г. броят на починалите надвишава този на живородените деца като разликата 

е 831- в полза на починалите през периода. По-голяма е смъртността при жените и по-

малка при мъжете, като броя на живородените момчета е повече от този на момичетата. 

В последните години броят на родените варира в диапазона между 110 и 130 деца, 

като се наблюдава негативна тенденция. Общият коефициент на раждаемост през 2013 г. за 

област Шумен е 10,0‰. Въпреки че също бележи тенденция към намаляване, смъртността все 

още е с по-високи стойности от раждаемостта. През 2011 смъртността в община Велики 

Преслав е била 258, 2012 – 230, а 2013 – 197. 

Графика  

 

• Естествен прираст на населението в общината 

Естественият прираст на населението на област Шумен за периода 2007 - 2011 г. е 

отрицателен, както във всяка друга област в страната (особено в периода 2010-2011 г.). С 

високи отрицателни стойности за 2011 г. се отличават общините Смядово (- 15.6 ‰). и 

Хитрино (- 12.4 ‰). Положителен естествен прираст в областта има само в община Върбица 

през 2008 и 2009 г., съответно (1.9 ‰) и (3.3 ‰).  

 
Статисти

чески 

район, 

област и 

общини  

2007  2008  2009  2010  2011  

България  -4,9  -4,3  -3,6  -4,6  -5,1  
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Североиз

точен 

район  

-2,8  -2,5  -1,8  -3,3  -3,5  

Шумен  -3,9  -4,1  -3,0  -4,6  -4,8  
Велики 

Преслав  
-7,2  -7,2  -3,9  -7,9  -9,6  

Венец  -6,3  -2,3  -2,6  -1,0  -2,7  
Върбица  -0,8  1,9  3,3  -1,1  -0,3  
Каолинов

о  
-1,0  -3,1  0,2  -1,4  -0,4  

Каспичан  -7,0  -7,7  -6,8  -9,7  -9,2  
Никола 

Козлево  
-2,1  -2,8  -0,3  -3,8  -1,1  

Нови 

пазар  
-2,8  -4,7  -5,4  -4,4  -7,7  

Смядово  -11,9  -10,2  -9,2  -16,4  -15,6  
Хитрино  -10,0  -14,9  -8,0  -12,9  -12,4  
Шумен  -2,9  -2,9  -2,6  -3,4  -3,4  

Източник: Стратегия за развитие на област Шумен. 

Естественото движение е един от основните компоненти, оказващи влияние върху 

динамиката на населението и неговата възрастова структура. Данните за естественото 

движение на населението в общината за периода от 2011 до 2013 г. са показани в таблицата 

по-долу. 

Таблица 

Област 

Шумен 
 

Бр. живородени 

 

Бр. умрели 

 

Естествен прираст 

Община 

Велики 

Преслав 

 

Всичко 

 

Момчета 

 

Момичета 

 

Всичко 

 

Мъже 

 

Жени 

 

Всичко 

 

Мъже 

 

Жени 

 

2011 г. 
 

130 
 

68 
 

62 
 

258 
 

144 
 

114 
 

-128 
 

-76 
 

-52 

 

2012 г. 

 

110 

 

51 

 

59 

 

230 

 

113 

 

117 

 

-120 

 

-62 

 

-58 

2013 г. 122 72 50 197 93 104 -75 -21 -54 

Естественият прираст зависи от равнището на раждаемост и смъртност. Прирастът в 

община Велики Преслав е отрицателен и през последните години се движи в диапазона от -

75 до -128, като през 2011 г. приема максимално отрицателна стойност. През тази година е 

и най-високия отрицателен прираст за мъжете -76, а за жените той е през 2012 г., когато 

достига до -58 души. 

Общият коефициент на възрастова зависимост към 01.02.2011 г. за областта е 46,3%, 

тоест на 100 лица във възрастовата група 15–64 навършени години се падат около 46 лица под 

15 г. и над 65 г. На общинско ниво в най-благоприятно съотношение са общините Шумен – 

42,4 % и Каолиново – 44.8 %, а в най-неблагоприятно – община Смядово (61,5 %).  
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Таблица: Коефициент на демографско заместване и на възрастова зависимост в област Шумен към 

01.02.2011 г 

Район, област, общини  Коефициент на 

демографско заместване ( 

% )  

Коефициент на 

възрастова зависимост ( 

% )  
България  70,0  46,5  
Североизточен район  75,5  46,1  
Област Шумен  80,0  46,3  
Велики Преслав  66,0  52,4  
Венец  93,0  45,3  
Върбица  108,0  47,3  
Каолиново  122,0  44,8  
Каспичан  73,0  55,7  
Никола Козлево  114,0  52,0  
Нови пазар  77,0  50,1  
Смядово  59,0  61,5  
Хитрино  58,0  55,4  
Шумен  76,0  42,4  

Източник: Областна стратегия за развитие на област Шумен. 

С най-лоши характеристики са общините Смядово и Хитрино, следвани от Каспичан и 

Велики Преслав. При тях от една страна коефициентът на възрастова зависимост е по-висок от 

средния за областта и страната, а от друга - коефициентът на демографско заместване има много 

ниски стойности, така че тези общини имат нищожни шансове за възпроизводство на 

трудоспособното население. В това отношение в най-добри позиции е община Каолиново, която 

има най-нисък коефициент на възрастова зависимост , при най-висок коефициент на 

демографско заместване. /И тук възниква решаващия въпрос за възможностите на многото 

навлизащи в трудоспособна възраст да се включат в трудовия пазар/. В подобни позиции са и 

общините Никола Козлево и Върбица. 

По отрицателен показател на естествения прираст общината се нарежда на четвърто 

място в област Шумен, като по брой умирания е на трето място след общините Шумен и Нови 

Пазар, запазвайки относително високо ниво на смъртност при пола на жените. 

Към 2011 г. общият брой на населението на територията на общината е 13382 като от 

тях представителите до 20 годишна възраст са 2504 или 19% от общия брой население. Хората 

от 20 до 40 годишна възраст са 3199 или 24% от всички, населяващи територията на общината. 

Броят на жителите, които са на възраст от 40 до 60 години е 3715 или 28%. Най-много са 

представителите, които са на възраст над 60 г. – 3964 или 29%. 

В групите на лицата до 20, 40 и 60 години с предимство преобладава пола на мъжете. 

Единствено при хората, които се намират във възраст над 60 преобладава женския пол, който 

доминира с разлика от 632-ма души. 

Таблица: Население по пол и възраст в ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ за 2011 г. 

 

 

Община 

 

 

Общо 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49   50-54 55-59   

60 + 
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Велики      13382   572     576      612      744        786      705        783      925       933       872       936     976     3964  

Преслав 

Мъже   6576   304    299   350       386        410      353     407     492       495      463     471     480     

1666 
Жени    6806   268    277   262  358         376      352     376     433       438       409      463      496   

2298 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, източник НСИ 

 Можем да обобщим, че населението на територията на община Велики Преслав е 

застаряващо. Това е процес, който е характерен не само за община Велики Преслав, а за цялата 

страна и за всички държави в Европейския съюз. Подобна промяна е резултат от три основни 

фактора: увеличаване на продължителността на живота, комбинирана с по- ниска раждаемост, 

и влизането в пенсионна възраст на поколението от “бейби бума” след Втората световна 

война. Илюстрация на процеса на демографско остаряване може да се види в намаляването 

на абсолютния брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на 

дела на населението на 60 и повече години. От 1985 г. до 2011 г. населението под 15-

годишна възраст в община Велики Преслав намалява от 20% на 13%, като най-слабо 

намаление в дял се наблюдава в първия 10-годишен период 1985-1992 г. – с 1 процентен пункт. 

Следва постоянно намаляване с по 3% за следващите периоди. За сметка на това, населението 

над 60 години нараства с близо една трета след 1985г. Най-значимо е нарастването в 

последните 10 години (2001-2011 г.)- с 5 процентни пункта. Населението в междинната група 

15-59 години варира в периода с 2%. 

Възрастови групи население на община Велики Преслав (1985-2011 г.)            Графика 

 

• Домакинства 

Населението от 13 376 души през 2011г. в община Велики Преслав образува 5 328 

домакинства. Броят на домакинствата е намалял с 487 от 2001 г., или 9%. За целия 

период от 1985 г. спадът е със 17%. 

Динамика в броя на домакинствата в община Велики Преслав  за периода 1985-2011 г. 

Графика 
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Прави впечатление резкият ръст на едночленните домакинства в общината за 

периода 1985-2011 г. – от близо 900 до 1 543, или 42%. Този ръст е значително по-висок от 

средния за област Шумен - 34% (от 14 хиляди до повече от 21 хиляди), и от този за страната - 

40%. Делът на едночленните домакинства от всички домакинства в община Велики Преслав 

през 2011 г. е 29%. 

Тенденцията за стремглав (над 50%) ръст на едночленните домакинства в периода 

2001-2011 г. и формирането им на значителен дял от структурата на домакинствата е 

характерна за най-големите общини и градове на страната. 

Структурата на домакинствата в община Велики Преслав показва дял от 59% 

едночленни и двучленни домакинства (29% едночленни, 30% двучленни), 33% три - и 

четиричленни домакинства (18% тричленни, 15% четиричленни) и 4% домакинства с пет и 

повече членове. За сравнение, домакинствата с 1-2 члена в страната са 59% (31% едночленни, 

28% двучленни), 3-4 члена - 34% (20% тричленни и 13% четиричленни), с 5 и повече членове 

- 8%. 

В 23% от домакинствата в общината се отглеждат деца под 16 години. В две трети от 

тях има едно дете, а в близо една трета – две деца под 16 години. 

Семействата в община Велики Преслав наброяват 3 936, или 73% от броя на 

домакинствата. За периода между последните две преброявания броят на семействата в 

общината намалява с близо 20%. Най-висок дял съставляват семействата, които са образувани 

от двама членове – 52% (2038 семейства). Три- и четиричленните семейства са общо 48%. 

В общината 41% или 1 617 от семействата са без деца (при средно 38% за страната). С 

деца са 59% или 2 319 от семействата, което е значително по-висок дял от средния за 

страната (47%). Те се разпределят, както следва: 35% с едно дете, 21% с две деца и 3% с три и 

повече деца. Около 14% или 556 от всички семейства се състоят от един (самотен) родител и 

дете, което е с 1% по-ниско от средната стойност за страната. 

По фактическото и юридическото си семейно положение населението на община 

Велики Преслав през 2011 г. се разпределя на 47%, които живеят без брак и без 

съжителство, 45% живеещи с брак и съжителство, и 8% от населението живее в съжителство 

без брак. Това разпределение на населението до голяма степен  припокрива това обща за 

страната през 2011 г. (48% от хората в страната живеят без брак и съжителство, 44% - с 

брак и съжителство, а 8% - в съжителство без брак). 
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• Механично движение 

Механичният прираст също е отрицателен и през 2013 г. възлиза на „-3” души, като 

постига по-висока стойност, макар и отрицателна от този за 2012 г „-18” души.  Броят на 

мъжете през 2013 г. е намалял с 2 души, а този на жените – с 1 човек. Миграционното салдо 

е в резултат от 169 заселвания (от които 67 мъже) и 172 изселвания (в това число 69 мъже). 

Таблица 21 

Област Шумен  Заселени   Изселени  Механичен прираст 

Община Велики 

Преслав 

 

Всичко 
 

Мъже 
 

Жени 
 

Всичко 
 

Мъже 
 

Жени 
 

Всичко 
 

Мъже 
 

Жени 

2011 г. 181  78 103 174  81 93 7 -3 10 

2012 г. 200  87 113 218  86 132 -18 1   -19 

2013 г. 169  67 102 172  69 103 -3 -2 -1 

В началото на анализирания период, през 2011 г., миграционното салдо е било 

положително, а в последствие приема отрицателна стойност. С най-сериозно намаление се 

характеризира 2012 г., когато в резултат от миграционно движение, населението на общината 

е намаляло с 218 жители, сред които 132 жени и 86 мъже. През тази година механичният 

прираст е с най-висока отрицателна стойност – „-18”. Единствено през 2011 г. се наблюдава 

положително механично салдо – „7”. 

За 2013 г. в България са се заселили 104948 души, като броя на изселените е 106056. 

Механичното салдо за годината е отрицателно – „-1108”. Тенденцията, която се наблюдава за 

община Велики Преслав, област Шумен и страната, като цяло е, че при заселванията и 

изселванията жените преобладават над мъжете. За страната процента на жените е 53% 

(заселени) и 54% (изселени). За област Шумен от всички заселени за 2013 г. жените 

представляват 55%, а процентът им в групата на изселените е 57%. В община Велики Преслав 

тази тенденция на преобладаване на жените се е запазила – техния брой е приблизително 

еднакъв и в двата случая и представлява 60%. 

По официални статистически данни на Националния статистически институт; 
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Графика 

За целите на ОУП в сферата на устройствените решения на социалната 

инфраструктура (подсистема „Образование“) е важно да бъдат анализирани специфичните 

възрастови структури по населени места. Статистическите данни показват, че към 2013 г. само 

в няколко населени места съществува собствен демографски ресурс (от самото населено 

място) за функциониране на детски заведения или на общообразователни училища. Такива са 

селата Златар, Драгоево, Миланово, Троица и Кочово. Във всички посочени села има 

достатъчно на брой деца в предучилищна възраст за формиране на поне по 2 самостоятелни 

групи и деца от 7 до 14 годишна възраст за сформиране на нормални паралелки в основни 

училища в селата Драгоево и Златар. 

● Образователна структура и професионално обучение 

Развитието на образованието е една от основните цели на местната власт, чиито принос 

е основополагащ за обществения напредък в общината. Все повече преобладава мнението за 

необходимостта от предефиниране на целите на училищното образование и предучилищно 

възпитание и подготовка, с оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика и 

предизвикателствата на висококонкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз. 

Образователната структура на населението е един от важните индикатори за качествата 

му от гледна точка и на оценката му като работна сила (образователна и квалификационна 

характеристика на трудовия ресурс). 

На територията на община Велики Преслав съществуват следните детски 

заведения:                                                                                                       

                Таблица 

№ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ ВИД ДЕЦА БРОЙ 

1 „СНЕЖАНКА“ ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

/ЦЕНТЪР И ДВА ФИЛИАЛА/  

ЦДГ 252 

2 „СЛАВЕЙЧЕ“ СЕЛО ДРАГОЕВО ЦДГ 18 

3 „ДЕТЕЛИНА“ СЕЛО МИЛАНОВО ЦДГ 19 
4 „ПЪРВИ ЮНИ“ СЕЛО КОЧОВО ЦДГ 18 
5 „ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА“ СЕЛО ЗЛАТАР ЦДГ 45 

6 „СНЕЖАНКА“ СЕЛО ТРОИЦА ЦДГ 22 
ОБЩО 374 

 

Действащите учебни заведения на територията на общината са: 

 

№  
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ВИД УЧЕНИЦИ БРОЙ 

1 СОУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ГР. 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 
1-12КЛ. 

ОБЩИНСКО 

 

301 

2 ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

1-8КЛ. 

ОБЩИНСКО 

 

362 

3 ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

СЕЛО ДРАГОЕВО 
1-8КЛ.  

55 
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ОБЩИНСКО 

4 ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ СЕЛО ЗЛАТАР 1-8КЛ. 

ОБЩИНСКО 

 

74 

5 ПРОФЕСИОНАЛНО ТЕХНИЧЕСКА 

ГИМНАЗИЯ „СИМЕОН 

ВЕЛИКИ“ ГР. ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ 

 

9-13КЛ. 

ДЪРЖАВНО 

 

197 

6 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. 

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ 

 

9-13КЛ. 

ДЪРЖАВНО 

 

196 

ОБЩО   1185 

Върху образователното равнище на населението оказват влияние, както качествените 

характеристики на стандарта на живот, така и степента на развитие на производителните сили. 

Добрата образователната структура стои в основата на качественото развитие на трудовите 

ресурси като влияние върху самата нея оказва социално-икономическото развитие, половата 

и възрастова структура на населението. 

По данни на НСИ през 2011г. общият брой на населението, което се намира на 7 

и повече навършени години по степени на завършено образование е 12596. От тях най- много 

лица имат завършено средно образование – 38,2%, като веднага след тях се класират хората с 

придобито основно образование, които представляват 32,1% от населението на 7 и повече 

навършени години. С начално образование са 13%, а хората на територията на общината, 

които имат висше образование са едва 6.8%. 1% са хората през 2011 г., които никога не са 

посещавали училище. 

Таблица: Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено 

образование към 2011 г. 

Степен на завършено образование Община Велики Преслав 

Висше 851 
Полувисше 441 

Средно 4816 
Основно 4055 
Начално 1590 

Незавършено начално 675 
Неграмотни - 

Никога непосещавали училище 149 
Дете 19 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, източник НСИ 

През 2011 г. при преброяването на  населението,  общият брой на учащото 

население по степен на завършено образование е 1777 души. От тях най-много са тези с 

основно образование – 563 или 32%, като от тях 95% са на възраст между 15-19 години. 

Групата на незавършилите начално образование е на второ място по брой и представлява 28% 
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от всички като 491 или 98% са на възраст между 7 и 14 години. Хората, завършили висше 

образование са едва 42-ма – 2,3%. 

Таблица:Учащо население по степен на завършено образование и възраст към 2011г. 

ВЪЗРАСТ В НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ 
Общини/степен 

на завършено 

образование 

Общо Под 7 7-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50 + 

Велики  

Преслав 

1777 7 916 575 183 37 19 19 21 

Висше 42 - - - 13 14 7 5 3 
Средно 254 - - 40 165 22 11 8 8 

Основно 563 - 8 510 3 - - 6 - 
Начално 417 - 391 - - - - - - 
Незавършено 

начално 

501 7 491 - - - - - - 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, източник НСИ 

Според извършеното от НСИ изследване през 2011 г. общия брой на грамотни в община 

Велики Преслав е 12149 или 98% от всички, които попадат в изследваната група (на 9 и повече 

навършени години). От тях 58% се намират в град Велики Преслав и 42% в останалите 

населени места. Броят на неграмотните е в пъти по-ограничен и се равнява на 220 души, от 

които 141 пребивават в села, а 79 в града. 

Процентът на грамотните мъже е 49% от общия брой, участници в изследването. Сред тях 

по-голяма част се намират в град Велики Преслав. Процентът на грамотни жени е 51% или 

6191. От тях, също, по-голяма част живее в административния център на общината. 

Таблица: Грамотност на населението на 9 и повече навършени години по пол и 

местоживеене към 2011 г 

Общини / 

пол 

Общо  Грамотни Неграмотни 

В градове В села В градове В села 
Велики 

Преслав 
12369 7027 5122 79 141 

Мъже  6038 3423 2535 23 57 
Жени  6331 3604 2587 56 84 

Обща тенденция на последните десетилетия в страната е нарастване на дела на хората, 

завършили висше образование, за сметка на намаляващ дял на хората с основно и по-ниско 

образование. За периода от 1985 г. броят на хората с висше образование в община Велики 

Преслав е нарастнал със 71%, като през 1985 г. е имало 754 човека с висше образование, а през 

2011 г. - 1 777 човека. Делът на завършилите средна образователна степен се е увеличил с 44% 

за същия период. През 1985 г. те са били 3 354, а през 2011 г. са преброени 4 816 човека със 

средно образование. Съществено нарастване на хората с по-висока образователна степен се 
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отчита предимно след 1992 г. От друга страна хората с основно и по-ниско образование са 

намалели с близо 50%. 

Динамика на населението по образование в община Велики Преслав в периода 1985-2011 

г. 

Графика 

 
 През 2011 г. НСИ отчита дял от 36% от населението на община Велики Преслав с 

достъп до интернет от дома си, което е с 14 процентни пункта по-малко от средното за страна 

(50%). За сравнение, в община София 65% от населението имат достъп до интернет, а 

община Варна е на първо място сред най-големите общини в страната по този показател с 

дял от 66%. По  етнически  признак сред самоопределящото се население  на  общината, 

преобладаваща етническа група е българската, която е 59,3% (7936 души). Представителите 

на турската и ромска са както следва 23% и 7%. 

           ● Етническа структура 

Етническият състав се наблюдава от НСИ при преброяванията на населението. В 

извършеното през 2011 г. преброяване на НСИ на въпроса за определяне на етническата 

струтура в населените места по-голяма част от респондентите са отговорили – 12212 или 

91,2%. Под един процент са неотговорилите, които не могат да определят своята етническа 

принадлежност, а 1,2% са лицата, които посочват, че притежават различен от български, 

турски или ромски етнос. 

Таблица: Население на община Велики Преслав по етническа група към 2011 г. 

Община Общо 

Велики Преслав 13382 

В т.ч. отговорили 12212 

Българска 7936 

Турска 3078 

Ромска 943 

Друга 157 
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Не се самоопределят 98 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, източник НСИ;  

 

 

В община Велики Преслав сред представителите на българския етнос има най-много 

лица, завършили висше образование – 1163 или 93% от всички реални участници в 

изследването. Средното образование е отново по-силно застъпено сред българския етнос – 

80% и 16% за турския. Сред ромите едва 1,7% имат завършена степен на средно образование. 

1965-ма души или 53% от самоопределящите се като българи са завършили или имат към 2011 

г. степен на основно образование. Турския етнос се представлява от 37%, а ромите са едва 

8,2%. Със завършена степен на начално образование са 42% българи, 33% турци, 22% 

роми. От общия брой на незавършилите начално образование с най-голям процент е 

българският етнос – 42%, турския – 32%, ромския – 21%. 

Редно е да уточним, че макар и населението, което попада в обхвата на изследването 

да е 12596, реалните участници са 11549 или 8% от изследваните не са отговорили. 

Таблица: Население на 7 и повече навършени години по етническа група и степен на 

завършено образование към 2011 г. 

Община Общо  

Висше 

Степен на завършено образование 

Средно  Основно   Начално   

Незавър 

 

шено 

Никога 

непосещавал

и 

Дете 

      начално училище  

Велики 

Преслав 

 

12596 
 

1292 
 

4816 
 

4055 
 

1590 

  

675 
 

149 
 

19 

В т.ч. 

отговорили 

 

11549 
 

1250 
 

4489 
 

3688 
 

1416 

  

566 
 

125 
 

15 

Българска 7609 1163 3613 1965 595  241 24 8 

Турска 2876 69 746 1354 470  183 50 4 

Ромска 853 3 74 304 307  119 43 3 

Друга 146 11 38 47 40  6 4 - 
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Не се 

самоопределят 
 

65 
 

4 
 

18 
 

18 
 

4 

  

17 
 

4 
 

- 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, източник НСИ 

● Икономическа активност и безработица 

В категорията „икономически активно население“ попадат лицата във възрастовите 

групи над 15 години. В него се включват както заетите, така и безработните лица, т.е. - 

работната сила в общината. За анализи и оценки на икономически активното население също 

се ползва информация от преброяването на населението през 2011 г., както и оперативни 

данни за работната сила. 

Населението в трудоспособна възраст е съсредоточено в общинския център, където се 

предлагат по-добри възможности за намиране на работа и реализация. 

На таблицата по-долу се вижда разпределението на населението на община Велики 

Преслав през 2011 г. според това как стоят на пазара на труда. Броят на хората, които се 

намират в трудоспособна възраст е 7852 или 59% от населението в общината като от тях 60% 

се намират в градовете и 40% в селата. Процентът на лицата, които се намират в над 

трудоспособна възраст е 27%, а от тях 52% са съсредоточени в град Велики Преслав и 48% 

в селата. Намиращите се в под трудоспособна възраст са 1886 лица или 14% от населението 

на община Велики Преслав. От тях 59% живеят в град Велики Преслав, а 41% в селата. От 

лицата в трудоспособна възраст процента на мъжете е 54%, а на жените 46%. Спрямо броят 

на всички мъже на територията на общината процентът на мъжете в трудоспособна възраст е 

53%, а на жените 64%. 

Таблица: Население под, в и над трудоспособна възраст в община Велики Преслав за 2011 г. 

Община  Общо   В града   В 

селата 

 

Възраст в 

навършени години 
 

Общо 

 

Мъже 

 

Жени 

 

Общо 

 

Мъже 

 

Жени 

 

Общо 

 

Мъже 

 

Жени 

Велики 

Преслав 

 

13382 

 

6576 

 

6806 

 

7694 

 

3753 

 

3941 

 

5688 

 

2823 

 

2865 

Под трудоспособна  

1886 
 

1019 
 

867 
 

1115 
 

601 
 

514 
 

771 
 

418 
 

353 

В 

трудоспособна 
 

7852 

 

4211 

 

3641 

 

4677 

 

2459 

 

2218 

 

3175 

 

1752 

 

1423 

Над трудоспособна  

3644 
 

1346 
 

2298 
 

1902 
 

693 
 

1209 
 

1742 
 

653 
 

1089 

Равнището на безработица в област Шумен за месец април 2014 г. е 19, 4% при средно 

за страната 11,8%, като продължава да запазва високи стойности. Спрямо останалите 27 

области се намира на 8 място, като по-високо равнище на безработица запазват област Видин 

- 25,6%, Враца - 23,8%, Монтана - 23,3%, Силистра - 20,4%, Сливен - 20,4%, Смолян - 21,2%, 
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Търговище -20, 2%. Равнището на безработица към 31.05.2014 г. за община Велики Преслав е 

17,2%, 
11като икономически активните лица са 5141. Към края на май 2014 г. регистрираните 

в бюрото по труда безработни са 816, като от тях 502 – жени и 314 – мъже. Процентното 

съотношение между двата пола е показано на графиката по-долу: 

Графика 

 

На разположената долу таблица е показано разпределение на безработните лица 

към 31.05.2014 г. по възрастов принцип. Най-голям дял от всички групи заемат 

представителите над 55 г. Обяснението – едновременно намаляваща трудоспособност, 

приближаване към възрастта, необходима за пенсиониране и нежелание на работодателите за 

задържане на работа работниците след нейното настъпване. Лицата, които са безработни и са 

„над 55 г.” са 33,4% от всички, които към момента са без работа и активно си търсят такава. 

Най-малко безработни има в групата на представителите до 19 г. възраст и между 20 и 24 г. 

Те са съответно както следва: 0,3% и 2,7% от общия брой безработни. 

Безработни лица според възрастов принцип 

До 19 г. Бр. 3 

От 20 до 24 г. Бр. 22 

От 25 до 29 г. Бр. 59 

От 30 до 34 г. Бр. 95 

От 35 до 39 г. Бр. 71 

От 40 до 44 г. Бр. 82 

От 45 до 49 г. Бр. 100 

От 50 до 54 г. Бр. 111 

Над 55 г. Бр. 273 

ТСБ Шумен 

На графиката по-долу се вижда как изглежда тенденцията на безработица сред 

различните възрастови групи. 

Графика 
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По отношение на зависимостта между безработица и професионална структура можем 

за заключим следното: най-много безработни има сред хората, които са без определена 

специалност и професия – 422 или 52% от всички безработни на територията на община 

Велики Преслав. На второ място са хората, които са с работническа професия – 255 или 31%, 

а на трето, с най-малко представители, са специалистите – 139 или 17%. От тях 34% са 

специалисти в сферата на услугите, транспорта и охраната. Втората значително представена 

група безработни сред специалистите е тази на хората, които се занимават с техника и 

технологии – 30,2%. 

Безработица спрямо професията 

С работническа професия Бр. 255 

Специалисти, в т.ч: Бр. 139 

• Образование Бр. 5 

• Хуманитарни/изкуства Бр. 5 

• Общество/икономика/пр

аво 

Бр. 19 

• Математика/естественоз

нание 

Бр. 7 

• Техника и технологии Бр. 42 

• Селско стопанство Бр. 10 

• Здравеопазване Бр. 3 

• Услуга, транспорт, 

охрана 

Бр. 48 

Без специалност и професия Бр. 422 

На графиката по-долу се вижда разпределението на безработни лица на територията 

на община Велики Преслав според структурата на тяхната професия. 

Графика 
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Взимайки предвид степента на образование най-голям брой безработни има сред 

представителите със средно и най-малко сред тези с висше образование. В процент са както 

следват: 45% и 5,2%. Представителите с основно образование са по-търсени като работна сила 

за разлика от хората, които притежават начално или друга по-ниска степен на образование. 

Първите са 19% от общия брой безработни за общината, а вторите 30%. 

Таблица 

Безработица спрямо степен на образование 

С висше образование Бр. 43 
Със средно образование Бр. 370 

• В т.ч. със средно 

професионално 

образование 

Бр. 329 

С основно образование Бр. 158 

С начално и по-ниско образование Бр. 245 

На графиката по-долу е показано как изглежда разпределението на всички 

безработни лица спрямо фактор образование. 

Графика 

 
 

Сред рисковите групи най-много безработни лица има сред представителите с 

намалена или временно намалена работоспособност, като след тях най-малко заети има сред 
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майки с деца до 3 годишна възраст, които се намират в отпуск по майчинство и най-

малко безработни сред самотните родители. 

Графика 

 

Все още по-голямата част от работоспособното население в общината, което се намира 

в активна възраст се нуждае от допълнителна квалификация, за да се реализира на пазара на 

труда. Необходимо е действията в тази посока да бъдат съобразени и съгласувани доколкото 

е възможно със структурата на икономиката в община Велики Преслав. Преобладават 

безработните лица, които имат основно и по-ниско образование, като след тях веднага се 

нареждат лицата, които имат средно образование. 

 Както бе споменато за целите на ОУП в сферата на устройствените решения на 

социалната инфраструктура е важно да се разгледат освин подсистема „Образование”, но и 

следните: 

● Здравеопазване 

Инфраструктурата на здравеопазването в общината е представена от лечебни заведения 

за болнична помощ, извънболнични лечебни заведения за медицинска и стоматологична 

помощ и здравни кабинети в детски заведения и училища. Извънболничната помощ в 

общината е организирана като система, включваща: мрежата от лекарски практики, 

финансирани от НЗОК; частен „Медицински център –Алексиеви”- гр. Велики Преслав; 

Център за спешна медицинска помощ – филиал Велики Преслав. Съобразно утвърдената 

„Здравна карта” на НЗОК, на територията на община Велики Преслав са определени 8 

лекарски практики. По данни на РЗОК - Шумен за 2004 г. броят на здравноосигурените лица 

в община Велики Преслав възлиза на 13,8 хил. д., а около 2 хил. д. са с прекъснати 

здравносигурителни права. Специализираната извънболнична помощ в общината се извършва 

в  частен  “Медицински център-Алексиеви” в града. На територията на общината функционира 

и филиал на Центъра за спешна медицинска помощ Шумен.  

Болничната инфраструктура включва „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Велики Преслав” ЕООД. Тя е с надобщински функции. В нея се обслужва и населението от 

община Върбица. Капацитетът й  – 93 болнични легла, е съобразен с контингента от 

обслужвано население (27 086 д.) и заболеваемостта в общини Велики Преслав и Върбица. 

Осигуреността на  1000 д. от населението на община Велики Преслав (вкл. и населението от 

община Върбица) с болнични легла към 2004 г. е 3,4 е малко по-висока от средната  за област 

Шумен 3,2.  
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 Кадровото осигуряване на здравеопазването (освен наличието на  здравната 

инфраструктура) е другият важен фактор за неговата ефективност. Осигуреността на 

системата със здравни кадри (лекари, стоматолози, специалисти с колежанско образование и 

др.) е в границите на реалните потребности.  От общо заетите в отрасъл „Здравеопазване” 117 

д., броят на  лекарите в общината е 38. От тях 22 са ангажирани в „МБАЛ Велики 

Преслав”ЕООД, 8 са в Медицинския център, 5 – във филиала на Центъра за бърза и неотложна 

медицинска помощ, а 8 са общопрактикуващите лекари. Стоматолозите са 7 д. В системата на 

здравеопазването на община Велики Преслав е включено и заведение „Детски ясли” в 

общинския център. То е с капацитет от 40 места. 

● Социални дейности и социално подпомагане 

Социалната политика, провеждана от държавата и общината, освен в развитието и 

издръжката на социалната инфраструктура е насочена и към социалното подпомагане на 

лицата в неравностойно положение – инвалиди, възрастни и самотни хора, лица с физически 

и психически увреждания, сираци и др.  

Социалните услуги, предоставяни на подпомаганите лица в община Велики Преслав, 

включват: 

• домашен социален патронаж; 

• социални услуги „личен асистент” и „домашен помощник”;  

Сред лицата в неравностойно социално положение, обект на специфични социални 

услуги, са инвалидите. Средствата за социалното подпомагане на тази категория лица в 

неравностойно положение са разчетени за посочения брой, но с очертаващата се тенденция на 

нарастваща инвалидизация се очертава реален проблем за размера на отпусканите средства за 

социални помощи. 

Прогнозните разчети към 2035 г., базирани на възприетите нормативи показват, че 

прогнозните потребности от инфраструктура на социалните дейности до голяма степен са 

реализирани и потребности от нови обекти не е налице. Причината за това е прогнозираното 

намаляване на броя на населението, в т. ч. и на лицата с различни видове увреждания. 

1.1.2. Въздействие върху населението. Здравен риск. 

Предмет на инвестиционното предложение е имот с идентификатор 78210.14.62, 

землище на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. Като Приложение № III.8-4 към 

настоящата информация е представен актуален картен материал (извадка от сателитна снимка) 

с определено отстоянието 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, стоковите борси и 
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тържищата за храни“. В разглеждания случай най-близко разположените обекти, подлежащи 

на здравна защита са вилни зони разположени съответно на: 

• 552 m в посока север от имота – жилищна зона на с. Хан Крум; 

Всички околни имоти представляват земеделски земи и част от промишлена зона. 

Инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие върху 

населението. Възможните емисии на шум не влияят върху населеното място поради голямата 

отдалеченост. Не се предполага наличие на други фактори влияещи отрицателно върху 

човешкото здраве, както на работещите, така и на населението. 

1.2. Въздействие върху материалните активи. 

Експлоатацията на съоръжение за третиране на отпадъци няма да доведе до промени 

или нарушаване на материалните активи на околните имоти. 

Реализирането на инвестиционното предложение ще окаже положително въздействие 

върху материалните активи на дружеството. Въздействието е непряко, положително със 

средна степен. 

1.3. Въздействие върху културното наследство. 

На площадката на инвестиционното предложение и в непосредствена близост не са 

разположени обекти от недвижимо културно наследство. Експлоатацията на съоръжение за 

третиране на отпадъци няма да доведе до въздействие върху културното наследство. 

Въздействието е нулево. 

1.4. Въздействие върху атмосферния въздух. 

При експлоатацията на съоръжението за третиране на отпадъци въздействието върху 

атмосферния въздух ще бъде нулево – не се предполага експлоатация на точкови източници 

на емисии и/или източници на неорганизирани емисии на площадката. 

Отделянето на получения прах от линията за третиране на автомобилни гуми се 

извършва в модулен циклон, който е оборотно свързан с линията и не е оборудван с изпускащо 

устройство. При наличие на разпрашаване в производствената сграда на линията след 

въвеждане в експлоатация ще бъде предприето изграждане на аспирационна система с 

касетъчен или ръкавен филтър. Тази мярка ще бъде предприета едва след доказване на 

необходимостта и. 

Съхранението на неопасни отпадъци не е свързано с емисии на вредни вещества в 

атмосферния въздух. Ще се използват подходящи затварящи се съдове и/или опаковки. 

1.5. Въздействие върху водите. 
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1.5.1. Повърхностни води 

Реализирането и експлоатацията на съоръжение за третиране на отпадъци няма да 

доведе до въздействие върху повърхностните водни тела. 

Площадката и производствената сграда са изцяло облицована с стоманобетон. 

Въздействието е нулево. 

По време на монтажните дейности и експлоатацията на обекта не се очакват отклонения 

в качеството на повърхностните води. Като доказателство за това са предложени мерки за 

намаляване на въздействието върху околната среда - Таблица № II.12-1. Мерки за намаляване 

на отрицателното въздействие върху околната среда. 

1.5.2. Подземни води 

Реализирането и експлоатацията на съоръжение за третиране на отпадъци няма да 

доведе до въздействие върху подземните водни тела. 

Площадката и производствената сграда са изцяло облицована с стоманобетон. 

Въздействието е нулево. 

По време на монтажните дейности и експлоатацията на обекта не се очакват отклонения 

в качеството на подземните води. Като доказателство за това са предложени мерки за 

намаляване на въздействието върху околната среда - Таблица № II.12-1. Мерки за намаляване 

на отрицателното въздействие върху околната среда. 

1.6. Въздействие върху почвите. 

По време на монтажните дейности и експлоатацията на обекта не се очакват отклонения 

в качеството на почвите. Площадката и производствената сграда са изцяло облицована с 

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

въздействието върху околната среда - Таблица № II.12-1. Мерки за намаляване на 

отрицателното въздействие върху околната среда. 

1.7. Въздействие върху земните недра. 

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на реализирането и 

експлоатация на обекта. 

Не се предполага наличие на въздействие. 

1.8. Въздействие върху ландшафта. 

Имотът, в които ще се реализира инвестиционното предложение, е разположен в с. Хан 

Крум. 
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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 

отрицателното въздействие върху околната среда. 

1.9. Въздействие върху биологично разнообразие. 

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, е част от 

промишлена зона. В него не се срещат характерните за защитена зона видове растения и 

животни. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват 

земеделски земи и урбанизирана територия, в които не се срещат защитени видове.  

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

видове и местообитания поради значителното разстояние и намаляване на ефекта на 

въздействие върху естествените хабитати. 

Въздействието на инвестиционното предложение е нулево. Не се предполага 

кумулативен ефект. 

1.10. Въздействие върху защитени територии. 

Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, е част от 

промишлена зона. В него не се срещат характерните за защитена зона видове растения и 

животни. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват 

земеделски земи и урбанизирана територия, в които не се срещат защитени видове.  

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

видове и местообитания поради значителното разстояние и намаляване на ефекта на емисиите 

вследствие от разстоянието до защитената зона. 

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време 

на експлоатацията на плануваните променил. 

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА 

МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Националната екологична мрежа (НЕМ) се изгражда според изискванията на Закона за 

биологичното разнообразие. Нейните цели са: дългосрочно опазване на биологичното, 

геологично и ландшафтно разнообразие; осигуряване на достатъчни по площ и качество места 

за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на 

дивите животни; създаване на условия за генетичен обмен между разделени популации и 

видове; участие на Република България в европейските и световни екологични мрежи; 

ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии. 

Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според 

изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват според 

изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания 

и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите 

птици. 
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Имот с идентификатор 78210.14.62, в който ще бъде реализирано инвестиционното 

предложение, се намира в с. Хан Крум, общ. Велики Преслав, обл. Шумен. Имотът попада на 

отстояние от защитена зона /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за 

биологичното разнообразие /ЗБР/ (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.) BG 0000501 „Голяма Камчия“ 

за опазване на природните местообитания (включена в списъка от 33, приет с Решение на 

Министерски съвет № 122/ 02.03.2007 г., обн, ДВ бр.21/ 09.03.2007 г., изменено с Решение № 

615/ 02.09.2020г. на Министерски съвет, ДВ бр. 79/ 08.09.2020г.), намираща се на отстояние от 

около 70 м от имотът, предмет на инвестиционното предложение. Към момента 33 BG 0000501 

„Голяма Камчия“ не е обявена със заповеди с наложени режими и ограничения по смисъла на 

ЗБР. 

Имотът, в който ще бъдат реализирани инвестиционните мерки е част от 

урбанизираната територия на с. Хан Крум. В него не се срещат видове растения и животни, 

които представляват цел на опазване в защитените зони. Околните терени, които не попадат в 

защитената зона също представляват урегулирани поземлени имоти и земеделски земи, в 

които не се срещат защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да 

въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради разстоянието и 

намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона. 

На основание на изложеното по-горе може да се заключи, че инвестиционното 

предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 

от мрежата Натура 2000. 

3. ОЧАКВАНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ 

БЕДСТВИЯ. 

 Инвестиционното предложение не представлява риск от възникване на големи аварии. 

В съответствие с изискванията на Чл. 6, ал. 1 на Наредбата за предотвратяване на 

големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях е извършена 

класификация на предприятието, която е документирана по образец съгласно приложение № 

1 на същата наредба. Резултата от класификацията доказва, че предприятието не се 

класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал или предприятие с висок рисков 

потенциал. 

4. ВИД И ЕСТЕСТВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, ВТОРИЧНО, 

КУМУЛАТИВНО, КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО- И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И 

ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО). 

Вида на въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите на 

околната среда и човешкото здраве е представено по отделно по компоненти и обобщено в 

табличен вид. 

1.1. Върху въздуха 

− По време на реализацията – очаква се незначително отрицателно, временно 

въздействие с локален характер свързано със СМР. Не се предполага 

кумулативен ефект. 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА 

СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

„Площадка за дейности с отпадъци“ , в поземлен имот с идентификатор 78210.14.62,  по кадастралната карта на с. Хан Крум , 

община Велики Преслав, област Шумен” 

 

 

Стр. 71 от79 

„УЛТИМА ПРО“ ЕАД 

гр. Шумен, п.к. 9700, ул. „Васил Друмев“ № 17 Б 

тел: +395 (0)895 463 665 

e-mail: velichko.drumev@gmail.com 

− По време на експлоатацията – не се очаква въздействие. Не е предвидено 

експлоатирането на точкови и/или дифузни източници на емисии в атмосферния 

въздух. 

1.2. Върху водите 

− По време на реализацията - не се очаква въздействие. Не е предвидено ползване 

на води от собствени водоизточници и/или изграждане на такива. Не е 

предвидено въздействие върху повърхностни/подземни водни обекти. Не се 

предвиждат дълбоки изкопи и/или ползване на приоритетни вещества при 

строителната дейност. 

− По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Не е предвидено 

ползване на води от собствени водоизточници и/или изграждане на такива. Не е 

предвидено въздействие върху повърхностни/подземни водни обекти. 

1.3. Върху почвата 

− По време на реализацията - не се очаква въздействие. Не се предвиждат дълбоки 

изкопи и/или ползване на приоритетни вещества. 

− По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 

1.4. Върху земните недра 

− По време на реализацията - не се очаква въздействие. Не се предвиждат дълбоки 

изкопи и/или ползване на приоритетни вещества при строителната дейност. 

− По време на експлоатацията – не се очаква въздействие. 

1.5. Върху ландшафта 

− По време на реализацията – не се очаква въздействие. 

− По време на експлоатацията – не се очаква въздействие.  

1.6. Върху минералното разнообразие 

− По време на реализацията – не се очаква въздействие. 

− По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 

1.7. Върху биологичното разнообразие 

− По време на реализацията – не се очаква въздействие. 

− По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 

1.8. Върху материалното и културното наследство 

− По време на реализацията – не се очаква въздействие. 

− По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 

1.9. Върху персонала 

− По време на реализацията – очаква се пряко, отрицателно въздействие с ниска 

степен. За редуцирането му следва да се спазват правила за безопасна работа по 

време на СМР. 

− По време на експлоатацията – очаква се пряко, отрицателно въздействие с ниска 

степен. За редуцирането му следва да се спазват правила за безопасна работа. 

1.10. Върху населението 

− По време на реализацията – не се очаква въздействие. 

− По време на експлоатацията - очаква се непряко, постоянно, дълготрайно 

положително въздействие с ниска степен върху местното население. 

1.11. От генериране на отпадъци 

− По време на реализацията – не се очаква въздействие. 

− По време на експлоатацията - очаква се непряко, положително въздействие по 

отношение на образуваните отпадъци. Третирането на отпадъци е стратегическа 

цел на политиките по опазване на околната среда. 

1.12. От рискови енергийни източници 
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− По време на реализацията – не се очаква въздействие. 

− По време на експлоатацията - не се очаква. Инвестиционното предложение не е 

свързано с подобни източници. 

1.13. Върху материалните активи 

− По време на реализацията – не се очаква въздействие.  

− По време на експлоатацията – очаква се непряко, положително въздействие със 

среда степен. 

1.14. От генетично модифицирани организми 

− По време на реализацията – не се очаква въздействие. 

− По време на експлоатацията - не се очаква. Инвестиционното предложение не е 

свързано с подобни организми. 

1.15. Дискомфорт 

− По време на реализацията – не се очаква въздействие. 

− По време на експлоатацията – очаква се пряко отрицателно незначително 

въздействие с локален характер. 

В табличен вид са представени данните от точки 1.1 - 1.8 свързани с потенциалните 

въздействия по време на строителството и експлоатацията на обектите предмет на 

инвестиционното предложение.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

„Площадка за дейности с отпадъци“ , в поземлен имот с идентификатор 78210.14.62,  по кадастралната карта на с. Хан Крум , община Велики Преслав, област Шумен” 

 

 

Стр. 73 от79 

„УЛТИМА ПРО“ ЕАД 

гр. Шумен, п.к. 9700, ул. „Васил Друмев“ № 17 Б 

тел: +395 (0)895 463 665 

e-mail: velichko.drumev@gmail.com 

Таблица № IV.3-1. Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение 

Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положително/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

По време на реализацията 

1.1.Върху 

въздуха 

Очаква се Площадката на 

ИП 

отрицателно пряко ниска периодично краткотрайно не Предотвратяване на 

неорганизирани емисии 

1.2.Върху 

водите 

повърхностни 

води - не се 

очаква 

не не не не не не не - 

подземни води 

не се очаква 

не не не не не не не - 

1.3.Върху 

почвата 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.4.Върху 

земните недра 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.5.Върху 

ландшафта 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.6. Върху 

минералното 

разнообразие 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.7. Върху 

биологичното 

разнобразие 

Не се очаква 

върху 

флората 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху 

фауната 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху ЗТ 

не не не не не не не - 

1.8.Върху 

материалното 

и културното 

наследство 

Не се очаква не не не не не не не - 
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Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положително/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

1.9.Върху 

персонала 

Не се очаква Площадката на 

ИП 

отрицателно пряко ниска постоянно дълготрайно не Използване на ЛПС 

1.10.Върху 

населението 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.11.От 

генериране на 

отпадъци 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.12. От 

рискови 

енергийни 

източници 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.13. Върху 

материалните 

активи 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.14. От 

генетично 

модифицирани 

организми 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.15. 

Дискомфорт 

Очаква се Площадката на 

ИП 

отрицателно пряко ниска периодично временно не Използване на 

изправна техника 

По време на експлоатацията  

1.1.Върху 

въздуха 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.2.Върху 

водите 

повърхностни 

води - не се 

очаква 

не не не не не не не - 

 подземни води 

не се очаква 

не не не не не не не - 

1.3.Върху 

почвата 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.4.Върху 

земните недра 

Не се очаква не не не не не не не - 
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Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положително/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

1.5.Върху 

ландшафта 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.6. Върху 

минералното 

разнообразие 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.7. Върху 

биологичното 

разнобразие 

Не се очаква 

върху 

флората 

не не не не не не не - 

 Не се очаква 

върху 

фауната 

не не не не не не не - 

 Не се очаква 

върху ЗТ 

не не не не не не не - 

1.8.Върху 

материалното 

и културното 

наследство 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.9.Върху 

персонала 

Очаква се Площадката на 

ИП 

отрицателно пряко ниска постоянно дълготрайно не Използване на ЛПС 

1.10.Върху 

населението 

Очаква се с. Хан Крум положително непряко ниска постоянно дълготрайно не - 

1.11.От 

генериране на 

отпадъци 

Очаква се възложителя положително непряко висока периодично дълготрайно не - 

1.12. От 

рискови 

енергийни 

източници 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.13. Върху 

материалните 

активи 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.14. От Не се очаква не не не не не не не - 
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Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положително/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

генетично 

модифицирани 

организми 

1.15. 

Дискомфорт 

Очаква се Площадката на 

ИП 

отрицателно пряко незначително периодично временно не Използване на 

изправни 

съоръжения 
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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.). 

Всички дейности от инвестиционното предложение ще се извършват на територията на 

площадката на „УЛТИМА ПРО“ ЕАД.  

От извършения обстоен анализ може да се направи извод, че като следствие от 

дейността на новото съоръжение за третиране на отпадъци няма да се наблюдава завишаване 

на заболеваемостта или промяна в здравния статус на околното население и няма 

констатирани рискови фактори за населението.    

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

населението на с. Хан Крум. 

Обобщена информация за обхвата на възможните въздействия е отразени в Таблица № 

IV.3-1. Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното 

предложение. 

6. ВЕРОЯТНОСТ, ИНТЕНЗИВНОСТ, КОМПЛЕКСНОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

Посочените въздействия са пряко свързани с предвидените в инвестиционното 

предложение дейности и мерките за намаляването или предотвратяването им. 

Вероятностите за поява на въздействие са отразени в Таблица № IV.3-1. Матрица за 

оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение. 

Описаните въздействия не предполагат комплексност и не са интензивни по своя характер. 

7. ОЧАКВАНОТО НАСТЪПВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА, ЧЕСТОТАТА И 

ОБРАТИМОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

 За периода на строителството въздействието ще бъде периодично с продължителност в 

рамките на работното време.  

За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно и дълготрайно.  

На територията на „УЛТИМА ПРО“ ЕАД работният график е както следва: 

− Производствена част – едносменен режим, 8 часа, 360 дни в годината; 

− Администрация – едносменен режим, 8 часа, 360 дни в годината. 

Не се очакват промени в екологичното състояние на района от реализацията на 

инвестиционното предложение. 

Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието от конкретното инвестиционно предложение са посочени в Таблица № IV.4-1. 
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Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното 

предложение. 

8. КОМБИНИРАНЕТО С ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ 

ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Инвестиционното предложение не предполага комбинирано въздействие със 

съществуващи дейности и/или одобрени инвестиционни предложения. 

9. ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕФЕКТИВНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА. 

 Ефективни редуциране на негативните въздействия е възможно чрез редица 

технологични решения по време на СМР: 

− използване на екологично гориво; 

− използване на изправна механизация; 

− прилагане на мерки за редуциране на неорганизирани емисии. 

Всички описани технологични мерки са свързани пряко или косвено с редуциране 

нивата на замърсителите емитирани в компонентите на околната среда. 

В етапа на експлоатация отрицателните въздействия са силно редуциране поради 

конкретните дадености на площадката и избраната технология. 

10. ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

При изграждането и експлоатацията на обекта 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. 

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

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

изпълнението на тези мерки са представени в следващата таблица. 

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

Закона за опазване на околната среда. 

Таблица № IV.11-1. Мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА 

СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

„Площадка за дейности с отпадъци“ , в поземлен имот с идентификатор 78210.14.62,  по кадастралната карта на с. Хан Крум , 

община Велики Преслав, област Шумен” 

 

 

Стр. 79 от79 

„УЛТИМА ПРО“ ЕАД 

гр. Шумен, п.к. 9700, ул. „Васил Друмев“ № 17 Б 

тел: +395 (0)895 463 665 

e-mail: velichko.drumev@gmail.com 

№ 

по 

ред 

Мерки  Период/фаза Резултат на изпълнение 

1 2 3 4 

1 

Спазване разпоредбите на Чл. 70 на Наредба № 

1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими 

емисии на вредни вещества (замърсители), 

изпускани в атмосферата от обекти и дейности 

с неподвижни източници на емисии 

По време на 

реализирането 

Опазване чистотата на 

атмосферния въздух, 

човешкото здраве и 

почвите 

2 

Правила експлоатация на инсталацията, 

съгласно изискванията на действащата 

нормативна база за опазване на околната среда 

По време на 

експлоатация 

Опазване на почвите от 

замърсяване 

3 

Стриктно спазване на технологията за 

третиране 

По време на 

експлоатация 

Опазване на съседните 

терени от замърсяване и 

опазване чистотата на 

въздуха 

4 

Стриктно да се спазват правилата за 

противопожарна безопасност и да се вземат 

мерки за снижаване на риска от възникване на 

пожари 

По време на 

експлоатация 

Не възникване на пожари 

и аварийни ситуации 

5 

Сключване на договор за предаване на 

формираните отпадъци 

По време на 

експлоатация 

Предпазване от 

замърсяване на почвата, 

водите, растителния свят 

и др. 

6 

Определяне на площадки за предварително 

съхранение и поставяне на необходимите 

съдове за съхранение на отпадъци 

По време на 

експлоатация 

Предпазване от 

замърсяване на почвата, 

водите, растителния свят 

и др. 

7 

Приоритетно предаване на оползотворими 

отпадъци за последващо оползотворяване от 

външни лица 

По време на 

експлоатация 

Прилагане разпоредбите 

на ЗУО 

8 

При наличие на запрашаване в рамките на 

производствената сграда да се монтира 

аспирационна система с касетъчен или ръкавен 

филтър 

По време на 

експлоатация 

Опазване на съседните 

терени от замърсяване и 

опазване чистотата на 

въздуха 

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 До настоящия момент към инвестиционното предложение не е проявен обществен 

интерес. 


