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защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“) 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Инвестиционното предложение (ИП) е за изграждане на четири идентични крайпътни 

обслужващи комплекси в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 36110.27.518, 

36110.27.529, 36110.27.530, 36110.27.531, ПИ 36110.20.1507, 36110.20.1508, 36110.20.1509,  

ПИ 36110.19.566, ПИ 36110.19.567, 36110.19.505 и част от ПИ 36110.19.124 (проектен 

36110.19.573) по КККР на с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково.  

 

Възложители на инвестиционното предложение са четири дружества: „АВРОРА 

ИНДЪСТРИС“ ЕООД, „АДЖАЙЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, „ХЪРАЙЗЪН КЕПИТЪЛ“ ЕООД 

и „ЛИЙД ИНДЪСТРИС“ ЕООД, собственици на имотите, предмет на ИП. 

 

В изпълнение на нормативната уредба по околна среда (и в частност – глава шеста на 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Възложителите са уведомили компетентния 

орган по околна среда – директорът на РИОСВ-Хасково по реда на чл.4, ал.1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата 

за ОВОС) за инвестиционното си предложение.  

 

В отговор, директорът на РИОСВ-Хасково, с писмо с изх.№ ПД-1502-(3)/18.11.2020 г. 

е определил, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т.24, буква „а“  от 

Приложение № 1 на ЗООС и подлежи на процедура по задължителна ОВОС. 

 

 

На етапа на уведомление, имотите предмет на ИП са били: № 36110.27.518, 

36110.27.530, 36110.27.531 (проектен-част от ПИ 36110.27.512), 36110.20.1507, 

36110.20.1508, 36110.20.1509 (проектен-част от ПИ 36110.20.510), 36110.19.566, 

36110.19.567 по КККР на с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково, като 

впоследствие са конкретизирани и в момента са 36110.27.518, 36110.27.529, 36110.27.530, 

36110.27.531, ПИ 36110.20.1507, 36110.20.1508, 36110.20.1509,  ПИ 36110.19.566, ПИ 

36110.19.567, 36110.19.505 и част от ПИ 36110.19.124 - проектен 36110.19.573. 

 

 

Тъй като имотите, предмет на инвестиционното предложение, към настоящия момент 

са земеделски земи, за реализацията на инвестицията е необходимо провеждане на процедури 

по промяна предназначението на земята, и изработване и процедиране на Подробни 

устройствени планове – Планове за регулация и планове за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) и 

Парцеларни планове (ПУП-ПП) за трасета за външно електроснабдяване, водоснабдяване и за 

пътни връзки към АМ „Марица“. Проектите на ПУП-ПР, ПУП-ПЗ и ПУП-ПП подлежат на 

процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) по 

смисъла на глава шеста на ЗООС. Предвид възможността, предоставена от разпоредбата на 

чл.91, ал.2 на ЗООС, с цитираното по-горе писмо директорът на РИОСВ-Хасково е указал 

възможността за провеждане само на една от изискващите се процедури по реда на глава 

шеста на ЗООС, а именно – процедурата по задължителна ОВОС, съвместена с оценка за 

съвместимост (ОС) по реда на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).  
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Чрез процедурата по ОВОС се провежда и процедурата по оценка за съвместимост (ОС) 

с предмета и целите на опазване на защитените зони. Инвестиционното предложение не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии 

(ЗЗТ), но попада в обхвата на защитена зона по смисъла на ЗБР - BG0000212 „Сакар“ за 

опазване на природните местообитания. Преценката за вероятна степен на отрицателно 

въздействие на ИП е, че същото има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, предвид което 

е изискано да се изготви Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ) върху предмета 

и целите на опазване на защитената зона, като отделно приложение към Доклада за ОВОС. 

Съобщение за отговора на уведомлението е публикувано на интернет страницата на 

РИОСВ-Хасково (2020-ss-pd-1502.pdf (riosv.com)). 

Целта на Доклада за ОВОС е да определи, опише и оцени по подходящ начин преките 

и непреки въздействия на инвестиционното предложение върху населението и човешкото 

здраве, компонентите и факторите на околната среда и взаимодействието между тях, тяхната 

допустимост, и съответно да предложи при необходимост мерки за предотвратяване, 

премахване и/или намаляване на отрицателните въздействия.  

Основни нормативни документи за провеждане на процедурата по ОВОС са ЗООС – 

раздели първи и трети на глава шеста от него и Наредбата за ОВОС.  

Настоящият проект на Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС е изготвен 

в съответствие с указанията в т. III от цитираното писмо на директора на РИОСВ-София, 

разпоредбите на чл.95, ал.2 на ЗООС и чл.10, ал.1 и ал.3 от Наредбата за ОВОС. По проекта 

на Задание се провеждат консултации със специализираните компетентни органи, засегнатата 

общественост и компетентния орган по процедурата по отношение на: 

 специфичните особености на предлаганото строителство, дейности и технологии, 

степен на развитие на проектното решение и взаимовръзката му със съществуващи или 

други планирани строителство, дейности и технологии; 

 характеристиките на съществуващата околна среда и всички нейни компоненти; 

 значимостта на предполагаемите въздействия; 

 заданието за обхват и съдържание на ОВОС; 

 границите на проучването във връзка с ОВОС; 

 алтернативите за инвестиционни предложения; 

 засегнатата общественост - интереси и мнения; 

 източниците на информация; 

 методиките за прогнози и оценка на въздействието върху околната среда; 

 мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната 

среда. 

 

Съобразно характеристиките на инвестиционното предложение и указанията на 

директора на РИОСВ-Хасково, консултациите по проекта на Задание се провеждат със: 

 специализираните компетентни органи за инвестиционното предложение:  

o Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Хасково – по отношение на здравно-

хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве; 

https://haskovo.riosv.com/docs/2020-ss-pd-1502.pdf
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o Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив (БДИБР) – 

по отношение на управление на водите и риска от наводнения; 

 

 засегнати и/или заинтересовани ведомства и дружества:  

o Регионална дирекция по горите (РДГ) – Кърджали; 

o Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково; 

o Регионален исторически музей (РИМ) – Хасково; 

o Агенция „Пътна инфраструктура“; 

o „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково; 

o „Електроразпределение Юг“ ЕАД 

 

 засегнатата общественост от реализирането на инвестиционното предложение: 

o населението в района на ИП – чрез Община Свиленград и кметство с. Капитан 

Андреево; 

 

 компетентния орган по околна среда - директорът на РИОСВ-Хасково. 

Получените в резултат на консултациите становища ще бъдат отразени в 

окончателното Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС. 



ЗАДАНИЕ 

 за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на 
„Крайпътни обслужващи комплекси в поземлени имоти с идентификатори №№ 36110.27.518, 36110.27.529, 

36110.27.530, 36110.27.531 (комплекс 1), ПИ 36110.20.1507, 36110.20.1508, 36110.20.1509 (комплекс 2),  ПИ 

36110.19.566 (комплекс 3), ПИ 36110.19.567, 36110.19.505 и част от 36110.19.124 - проектен 36110.19.573  (комплекс 4) 

по КККР на с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1.1. Описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и 

необходими площи по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане и експлоатация на четири 

идентични крайпътни обслужващи комплекси в землището на с. Капитан Андреево, община 

Свиленград, област Хасково.  

Предложението е ново, не представлява разширение или изменение на 

съществуваща/процедирана инвестиция по смисъла на ЗООС. 

1.1.1 Местоположение  

ИП ще се реализира в землището на с. Капитан Андреево, върху следните имоти:  

1). Първи комплекс, с Възложител „АВРОРА ИНДЪСТРИС“ ЕООД – в поземлени 

имоти с идентификатори 36110.27.518, 529, 530 и 531.  

Имоти 36110.27.518 (с площ 14 232 m2), 529 (с площ 20 503 m2), 530 (с площ 57 214 

m2) са с вида на територията: земеделска и начин на трайно ползване (НТП): нива, 4 

категория. Имотите са собственост на Възложителя.  

Имот 36110.27.531 (с площ 923 m2) е с вид територия: Земеделска, НТП: За 

селскостопански, горски, ведомствен път. Имотa e собственост на Възложителя. 

 

На около 100 m южно от имотите е регулационната граница на с. Капитан Андреево. 

  

 
Фигура № 1.1.1-1 Местоположение на имоти 36110.27.518, 529, 530 и 531-проектен, с. 

Капитан Андреево, община Свиленград (КК на България) 

Границите и съседите на имотите са както следва:  

 На юг и югозапад имотите граничат с АМ „Марица“; 

 На север имотите граничат с други земеделски имоти, частна собственост, с 

НТП: ниви, четвърта категория; 
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 На изток имотите граничат с имот 36110.27.495, общинска частна 

собственост, вид територия: земеделска, категория 4, НТП Пасище – на изток 

от имота са разположени имоти 36110.20.517 и 36110.20.518, общинска 

публична собственост, вид територия: земеделска, с НТП: за 

селскостопански, горски, ведомствен път. На изток от имотите са 

разположени други частни имоти, земеделски земи, като там е разположен и 

имот 36110.20.1507 – част от втори комплекс. 

 

2). Втори комплекс, с Възложител „АДЖАЙЛ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД – в 

поземлени имоти с идентификатори 36110.20.1507, 1508 и 1509.  

Имоти 36110.20.1507 (с площ 38 768 m2) и 1508 (с площ 52 662 m2) са с вид на 

територията: земеделска и начин на трайно ползване (НТП): нива, 4 категория.  

Имот 36110.20.1509 (с площ 789 m2) е с вид територия: Земеделска, НТП: За 

селскостопански, горски, ведомствен път.  

Имотите са собственост на Възложителя 

 

На около 100 m южно от имотите е регулационната граница на с. Капитан Андреево. 

 
Фигура № 1.1.1-2 Местоположение на имоти 36110.20.1507, 1508 и 1509-проектен, с. 

Капитан Андреево, община Свиленград (КК на България) 

 

Границите и съседите на имотите са както следва:  

 На юг и югозапад имотите граничат с АМ „Марица“; 

 На север имотите граничат с други земеделски имоти, частна собственост, с 

НТП: ниви, четвърта категория; 

 На изток имотите граничат с имоти 36110.20.1501 - общинска частна 

собственост, вид територия: земеделска, НТП за селскостопански, горски, 

ведомствен път, и с имот 36110.19.548 – държавна публична собственост, вид 

територия: земеделска, НТП: друг вид земеделска земя. На изток от имотите 
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са разположени други частни имоти, земеделски земи, в т.ч. имот 

36110.19.566 от трети комплекс.  

 

3). Трети комплекс, с Възложител „ХЪРАЙЗЪН КЕПИТЪЛ“ ЕООД – в поземлен 

имот с идентификатор 36110.19.566.  

Имотът (51 898 m2) с вид на територията: земеделска и начин на трайно ползване 

(НТП): нива, 4 категория.  

На около 160 m южно от имотите е регулационната граница на с. Капитан Андреево. 

 

 
Фигура № 1.1.1-3 Местоположение на имот 36110.19.566, с. Капитан Андреево, община 

Свиленград (КК на България) 

 

Границите и съседите на имота са както следва:  

 На юг имотът граничи с АМ „Марица“; 

 На югоизток имотът граничи с имот 36110.19.512, частна собственост, вид 

територия: урбанизирана, НТП: за бензиностанция, газостанция, 

метанстанция, 

 На изток имотът граничи с имот 36110.19.553, общинска публична 

собственост, вид територия: земеделска, НТП: за селскостопански, горски, 

ведомствен път; 

 На запад имотът граничи с имот 36110.19.548 – държавна публична 

собственост, вид територия: земеделска, НТП: друг вид земеделска земя и с 

имот 36110.19.559, общинска публична собственост, вид територия: 

земеделска, НТП: за селскостопански, горски, ведомствен път- на изток от 

тях е имот 36110.20.1508 от втори комплекс. 
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 На север имотът граничи с други земеделски имоти, частна собственост, с 

НТП: ниви, четвърта категория; 

 

4). Четвърти комплекс, с Възложител „ЛИЙД ИНДЪСТРИС“ ЕООД – в поземлени 

имоти с идентификатори № 36110.19.567 (с площ 24.104 m2 - вид на територията: 

земеделска и начин на трайно ползване (НТП): нива, 4 категория), 36110.19.505 (с площ 

33 651 m2, вид на територията: земеделска, НТП: Друг вид поземлен имот без определено 

стопанско предназначение) - и част от ПИ 36110.19.124, за който е стартирана процедура 

по придобиване и разделяне на имота (ще се образува проектен имот 36110.19.573 с площ 

около 860 m2 от цялата площ на имота, която е 1 623 m2 – представено на следващата 

фигура).     

 
Фигура № 1.1.1-4 Означение на частта от имот 36110.19.124 (проектен имот 

36110.19.573), предмет на ИП 

 

Имоти 36110.19.567 и 36110.19.505 са собственост на „ЛИЙД ИНДЪСТРИС“ ЕООД 
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Фигура № 1.1.1-5 Местоположение на имоти 36110.19.567, 36110.19.505 и 36110.19.124, 

с. Капитан Андреево, община Свиленград (КК на България) 

 

Границите и съседите на имотите са както следва:  

 На юг имот 36110.19.567 граничи с частни имоти, като сред тях има 

земеделска земя и урбанизирана територия, собственост на Възложителя 

„ЛИЙД ИНДЪСТРИС“ ЕООД 

 На север имотите граничат с други земеделски имоти, частна собственост, с 

НТП: ниви, четвърта категория; 

 На изток имот 36110.19.505  граничи с имот 36110.18.271 - общинска 

публична собственост, вид територия Земеделска, НТП За селскостопански, 

горски, ведомствен път; 

 На запад имот 36110.19.567 граничи с имот 36110.19.553 - общинска 

публична собственост, вид територия: земеделска, НТП: за селскостопански, 

горски, ведомствен път. На запад от този имот е разположен имот 

36110.19.566, в който е предвиден трети комплекс. 

 

На следващата фигура е представено местоположението на имотите и на четирите 

комплекса:  
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Фигура № 1.1.1-6 Местоположение на имотите, предмет на ИП 

1.1.2 Необходими площи за реализация на инвестиционното предложение  

Инвестиционното предложение ще се реализира в границите на посочените имоти, 

собственост на Възложителите.  

Съгласно изготвените задания за изготвяне на ПУП-ПЗ и в четирите комплекса се 

предвижда промяна на предназначението на имотите от земеделска в урбанизирана 

територия, за обществено обслужване, търговски и развлекателни дейности. В резултат ще 

бъдат обособени урегулирани поземлени имоти (УПИ) Смф – смесена многофункционална 

устройствена зона, с показатели на застрояване:  

 Плътност на застрояване – до 70%; 

 Процент на озеленяване – мин. 30% 

 Коефициент на интензивност на застрояването (Кинт) – до 2,0; 

 Височина на застрояване – до 30.00 м.; 

 Вид на застрояването – свободно. 

Освен имотите, в които ще бъдат изградени четирите обслужващи комплекса, като 

допълнителни площи, необходими за реализацията на ИП, ще бъдат засегнати и територии 

на други имоти във връзка с изграждане на необходимата съпътстваща инфраструктура: 

електроснабдяване (чрез свързване към подстанция „Свиленград“), пътни връзки с АМ 

„Марица“, довеждащ водопровод (чрез изграждане на отклонения от съществуващата 

водопроводна мрежа в района) и канализационен клон/колектор (алтернативен), както 

следва:  

 Схема на Електроснабдяване – за електроснабдяване на 4-те комплекса е 

предвидено подземно кабелно трасе СН 20 kV от подстанция „Свиленград“ – 

проектна схема на трасето е представена на следващата фигура:  
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Фигура № 1.1.2-1 Схема на подземното кабелно трасе за електроснабдяване на 4-те 

комплекса 

Засегнатите имоти, пред които ще премине подземното кабелно трасе, са както 

следва, представени по комплекси (повечето имоти се дублират, тъй като трасето е общо):  

 Имоти, засегнати от ел. трасе за комплекс 1:  

Регулация Свиленград 

65677 693 498 

65677 701 9336 

65677 701 9005 

65677 701 9402 

65677 701 9002 

65677 701 9416 

65677 701 9236 

65677 701 9415 

65677 701 9242 

65677 701 9414 

65677 701 9519 

65677 701 9413 

65677 701 9172 

65677 701 9412 

65677 701 9024 

65677 701 9411 

65677 701 9028 

65677 701 9410 

65677 701 9134 
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65677 701 9409 

65677 701 9262 

65677 701 9408 

65677 701 9266 

65677 701 9407 

65677 701 9267 

65677 701 9154 

65677 701 9406 

65677 701 9284 

земл.Свиленград 

65677 985 262 

65677 985 57 

земл.Генералово 

14708 0 230 

14708 10 119 

14708 9 228 

14708 0 230 

земл.Кап.Андреево 

36110 28 714 

36110 20 159 

36110 20 497 

36110 501 9004 

36110 501 9005 

36110 501 9002 

36110 501 9065 

36110 501 9059 

36110 562 98 

36110 28 714 

36110 562 97 

36110 27 530 

 Имоти, засегнати от ел. трасе за комплекс 2:  

  

Регулация Свиленград 

65677 693 498 

65677 701 9336 

65677 701 9005 

65677 701 9402 

65677 701 9002 

65677 701 9416 

65677 701 9236 

65677 701 9415 

65677 701 9242 
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65677 701 9414 

65677 701 9519 

65677 701 9413 

65677 701 9172 

65677 701 9412 

65677 701 9024 

65677 701 9411 

65677 701 9028 

65677 701 9410 

65677 701 9134 

65677 701 9409 

65677 701 9262 

65677 701 9408 

65677 701 9266 

65677 701 9407 

65677 701 9267 

65677 701 9154 

65677 701 9406 

65677 701 9284 

земл.Свиленград 

65677 985 262 

65677 985 57 

земл.Генералово 

14708 0 230 

14708 10 119 

14708 9 228 

14708 0 230 

земл.Кап.Андреево 

36110 28 714 

36110 20 159 

36110 20 497 

36110 501 9004 

36110 501 9005 

36110 501 9002 

36110 501 9065 

36110 501 9059 

36110 562 98 

36110 28 714 

36110 562 97 

36110 20 518 

36110 20 1507 
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 Имоти, засегнати от ел. трасе за комплекс 3:  

  

Регулация Свиленград 

65677 693 498 

65677 701 9336 

65677 701 9005 

65677 701 9402 

65677 701 9002 

65677 701 9416 

65677 701 9236 

65677 701 9415 

65677 701 9242 

65677 701 9414 

65677 701 9519 

65677 701 9413 

65677 701 9172 

65677 701 9412 

65677 701 9024 

65677 701 9411 

65677 701 9028 

65677 701 9410 

65677 701 9134 

65677 701 9409 

65677 701 9262 

65677 701 9408 

65677 701 9266 

65677 701 9407 

65677 701 9267 

65677 701 9154 

65677 701 9406 

65677 701 9284 

земл.Свиленград 

65677 985 262 

65677 985 57 

земл.Генералово 

14708 0 230 

14708 10 119 

14708 9 228 

14708 0 230 

земл.Кап.Андреево 

36110 28 714 

36110 20 159 
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36110 20 497 

36110 501 9004 

36110 501 9005 

36110 501 9002 

36110 501 9065 

36110 501 9059 

36110 562 98 

36110 28 714 

36110 562 97 

36110 20 518 

36110 20 1507 

36110 20 1509 

36110 20 1508 

36110 19 548 

36110 19 566 

  

 Имоти, засегнати от ел. трасе за комплекс 4:  

  

Регулация Свиленград 

65677 693 498 

65677 701 9336 

65677 701 9005 

65677 701 9402 

65677 701 9002 

65677 701 9416 

65677 701 9236 

65677 701 9415 

65677 701 9242 

65677 701 9414 

65677 701 9519 

65677 701 9413 

65677 701 9172 

65677 701 9412 

65677 701 9024 

65677 701 9411 

65677 701 9028 

65677 701 9410 

65677 701 9134 

65677 701 9409 

65677 701 9262 

65677 701 9408 

65677 701 9266 
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65677 701 9407 

65677 701 9267 

65677 701 9154 

65677 701 9406 

65677 701 9284 

земл.Свиленград 

65677 985 262 

65677 985 57 

земл.Генералово 

14708 0 230 

14708 10 119 

14708 9 228 

14708 0 230 

земл.Кап.Андреево 

36110 28 714 

36110 20 159 

36110 20 497 

36110 501 9004 

36110 501 9005 

36110 501 9002 

36110 501 9065 

36110 501 9059 

36110 562 98 

36110 28 714 

36110 562 97 

36110 20 518 

36110 20 1507 

36110 20 1509 

36110 20 1508 

36110 19 548 

36110 19 566 

36110 19 553 

36110 19 567 

  

 Пътни връзки – проектни схеми на пътните връзки за четирите комплекса са 

представени на следващите фигури:  
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Фигура № 1.1.2-2 Схема на пътна връзка към комплекс 1 на „АВРОРА ИНДЪСТРИС“ ЕООД 
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Фигура № 1.1.2-3 Схема на пътна връзка към комплекси 2 и 3 на „АДЖАЙЛ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД и „ХЪРАЙЗЪН КЕПИТЪЛ“ ЕООД 
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Фигура № 1.1.2-4 Схема на пътна връзка към комплекс 4 на „ЛИЙД ИНДЪСТРИС“ 

ЕООД 

  

Засегнати от пътните връзки, както се вижда и от схемите, са основно имотите, 

предмет на ИП, както и имотът на АМ „Марица“ с идентификатор 36110.28.714 – 

собствеността е Държавна публична, вид територия: Територия на транспорта, НТП За 

автомагистрала. 
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Пътната връзка за комплекс 4 с възложител „ЛИЙД ИНДЪСТРИС“ ЕООД минава и 

през имоти № 36110.19.521, 36110.19.522, 36110.19.104, 36110.19.123 и 36110.19.118 – 

имотите са собственост на „ЛИЙД ИНДЪСТРИС“ ЕООД.  

Пътната връзка на комплекси 2 и 3 с възложители „АДЖАЙЛ ИНВЕСТМЪНТС“ 

ЕООД и „ХЪРАЙЗЪН КЕПИТЪЛ“ ЕООД е обща с отделни входове и общ изход. Тази 

пътна връзка преминава и през имот 36110.19.548 – държавна публична собственост, вид 

територия: Земеделска, с НТП: Друг вид земеделска земя, за който е инициирана процедура 

за получаване на право на преминаване/прокарване.  

 Схема на водоснабдяване – представена е на следващата фигура:  

  

 

Фигура № 1.1.2-5 Трасе на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на 4-те 

комплекса 

Засягат се 31 имота в землището на с. Капитан Андреево, EKATTE 36110, община 

Свиленград, област Хасково 

№ Идентификатор на имота 

1 19.566 

2 19.567 

3 19.548 

4 19.553 

5 19.559 

6 20.1507 

7 20.1508 

8 20.1509 

9 20.1510 

10 20.517 

11 20.1501 

12 27.529 

13 27.530 

14 27.113 

15 27.495 

16 27.501 
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17 27.531 

18 27.532 

19 27.520 

20 27.528 

21 42.48 

22 42.64 

23 42.79 

24 42.81 

25 42.94 

26 43.31 

27 43.41 

28 43.42 

29 44.31 

30 44.50 

31 44.85 

  

 Схема на канализация – възложителят разглежда две алтернативи за 

управлението на пречистените отпадъчни води, описани към т. 1.2 по-долу. 

Схема на канализационния колектор за Алтерантива 1 е представена на 

следващата фигура:  

  

 

Фигура № 1.1.2-6 Трасе на канализационния колектор при Алтернатива 1 за управление 

на пречистените отпадъчни битово-фекални води на 4-те комплекса 

  

Засягат се 34 имота в землището на с. Капитан Андреево, EKATTE 36110, община 

Свиленград, област Хасково:  

  

№ Идентификатор на имота 

1 19.566 

2 19.567 
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3 19.104 

4 19.123 

5 19.573 

6 19.522 

7 19.535 

8 19.542 

9 6.608 

10 19.548 

11 19.553 

12 19.557 

13 19.559 

14 20.1507 

15 20.1508 

16 20.1509 

17 20.1510 

18 20.517 

19 20.1501 

20 27.529 

21 27.530 

22 27.495 

23 27.531 

24 27.532 

25 31.545 

26 31.614 

27 31.619 

28 31.677 

29 31.667 

30 31.674 

31 31.629 

32 561.4 

33 331.928 

34 331.924 

  

1.1.3 Връзка с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения  

ИП няма пряка връзка с други съществуващи или планирани инвестиционни 

предложения в района.  

Съгласно Общия устройствен план (ОУП) на община Свиленград ИП попада в 

Смесена многофункционална зона (Смф) - територии с многофункционално 

предназначение за обществено обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, 

спорт и атракции и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с 

вредни отделяния и влияния. Отредената съгласно ОУП устройствена зона Смф е в 

съответствие с целите и предмета на ИП.  

В Доклада за ОВОС ще бъдат направени анализ и оценка на евентуалния 

кумулативен ефект на настоящото инвестиционно предложение с други инвестиционни 
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предложения, планове и програми в района, въз основа на информация, получена от 

РИОСВ-Хасково по реда на Закона за достъп до обществена информация.  

1.2. Описание на основните характеристики на производствения процес, например 

вид и количество на ползваните суровини и материали, в т.ч. на опасните 

вещества от приложение № 3 към ЗООС, които ще бъдат налични в 

предприятието/съоръжението и капацитета на съоръженията за тяхното 

съхранение и употреба в случаите по чл. 99б ЗООС 

Инвестиционното предложение не е свързано с производствен процес, а с 

изграждане и експлоатация на обекти за обслужващи дейности – четири идентични 

крайпътни обслужващи комплекси с хотели, ресторанти, спа центрове, басейни, 

конферентни зали, аудиториуми/спортни центрове, външни амфитеатри, външни спортни 

развлекателни центрове, търговски площи, казина, паркоместа за автомобили и автобуси, 

сгради за настаняване на персонал, обслужващи звена. 

1.2.1 Основни и съпътстващи обекти и инфраструктура 

За целите на ИП се предвиждат следните основни и съпътстващи обекти и 

инфраструктура: 

А. Основни и съпътстващи обекти 

1). Първи комплекс 

 Хотел c едно или повече тела с 500 стаи – категория 5 звезди; 

 Три ресторанта (I основен и 2 допълнителни); 

 Паркоместа за 500 автомобила; 

 Паркоместа за 50 автобуса, като едно паркомясто е 42 m2; 

 Пълно оборудван спа център със сауна, парна баня, джакузи и турска баня; 

 Два вътрешни и два външни басейна; 

 Казино – 7 500 m2; 

 Търговски площи – 2 500 m2; 

 Сграда за настаняване на персонал за 500 човека; 

 Обслужващи звена с квадратура и параметри по необходимост - 4000 m2 

паркинг; 

 Конферентна зала - 6,500 m2.; 

 Аудиториум /Спортен център -  6500 m2; 

 Външен амфитеатър /място за активен отдих с обслужващи обществени звена 

- 10,000 m2; 

 Външен спортен и развлекателен център с обслужващи обществени звена -- 

15,000 m2. 

2). Втори комплекс 

 Хотел c едно или повече тела с 500 стаи – категория 5 звезди; 

 Три ресторанта (I основен и 2 допълнителни); 

 Паркоместа за 500 автомобила; 
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 Паркоместа за 50 автобуса, като едно паркомясто е 42 m2; 

 Пълно оборудван спа център със сауна, парна баня, джакузи и турска баня; 

 Два вътрешни и два външни басейна; 

 Казино – 7 500 m2; 

 Търговски площи – 2 500 m2; 

 Сграда за настаняване на персонал за 500 човека; 

 Обслужващи звена с квадратура и параметри по необходимост - 4000 m2 

паркинг; 

 Конферентна зала - 6,500 m2.; 

 Аудиториум /Спортен център -  6500 m2; 

 Външен амфитеатър /място за активен отдих с обслужващи обществени звена 

- 10,000 m2; 

 Външен спортен и развлекателен център с обслужващи обществени звена -- 

15,000 m2. 

3). Трети комплекс 

 Хотел c едно или повече тела с 500 стаи – категория 5 звезди; 

 Три ресторанта (I основен и 2 допълнителни); 

 Паркоместа за 500 автомобила; 

 Паркоместа за 50 автобуса, като едно паркомясто е 42 m2; 

 Пълно оборудван спа център със сауна, парна баня, джакузи и турска баня; 

 Два вътрешни и два външни басейна; 

 Казино – 7 500 m2; 

 Търговски площи – 2 500 m2; 

 Сграда за настаняване на персонал за 500 човека; 

 Обслужващи звена с квадратура и параметри по необходимост - 4000 m2 

паркинг; 

 Конферентна зала - 6,500 m2.; 

 Аудиториум /Спортен център -  6500 m2; 

 Външен амфитеатър /място за активен отдих с обслужващи обществени звена 

- 10,000 m2; 

 Външен спортен и развлекателен център с обслужващи обществени звена -- 

15,000 m2. 

4). Четвърти комплекс 

 Хотел c едно или повече тела с 500 стаи – категория 5 звезди; 

 Три ресторанта (I основен и 2 допълнителни); 

 Паркоместа за 500 автомобила; 

 Паркоместа за 50 автобуса, като едно паркомясто е 42 m2; 

 Пълно оборудван спа център със сауна, парна баня, джакузи и турска баня; 

 Два вътрешни и два външни басейна; 

 Казино – 7 500 m2; 
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 Търговски площи – 2 500 m2; 

 Сграда за настаняване на персонал за 500 човека; 

 Обслужващи звена с квадратура и параметри по необходимост - 4000 m2 

паркинг; 

 Конферентна зала - 6,500 m2.; 

 Аудиториум /Спортен център -  6500 m2; 

 Външен амфитеатър /място за активен отдих с обслужващи обществени звена 

- 10,000 m2; 

 Външен спортен и развлекателен център с обслужващи обществени звена -- 

15,000 m2. 

Б. Инфраструктура 

Достъп до обекта 

Достъпът до новообразуваните УПИ ще се осъществява по съществуващи пътища и 

чрез изграждане на пътни връзки с АМ „Марица“. Схеми на идейните трасета и описание 

на засегнатите имоти са представени към т.1.1.2 по-горе.  

Електрозахранване 

Електрозахранването на обектите ще се осъществи чрез свързване към 

съществуващите мрежи в района, стопанисвани от „Електроразпределение Юг“ ЕАД, въз 

основа на договор. Предвидени са трафопостове за всеки комплекс. Към момента са 

получени писма с информация за възможностите за присъединяване от 

електроразпределителното дружество за четирите комплекса. Проектна схема на 

предвиденото подземно кабелно трасе и описание на засегнатите имоти са представени в т. 

1.1.2 по-горе.  

 

Водоснабдяване 

Водоснабдяването на питейно-битови нужди ще се осигури от съществуващата 

водоснабдителна мрежа в района. Ще бъдат изградени съответните водопроводни 

отклонения до комплексите. И за четирите комплекса са получени писма от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково относно възможностите за 

присъединяване. 

Проектна схема на водопроводното трасе е представена в т. 1.1.2 на Заданието.  

 

Канализация и третиране на отпадъчните води 

За всеки комплекс се предвижда изграждането на ЛПСОВ оразмерена съобразно 

проектните количества битово-фекални отпадъчни води. 

След поетапното въвеждане в експлоатация на обслужващите комплекси се очаква 

да се генерират основно битово-фекални отпадъчни води от жизнената дейност на 

посетителите и клиентите на обектите.  
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Генерираните битово-фекални отпадъчни води от всеки обект ще се пречистват в 

индивидуални ЛПСОВ, след които за пречистените отпадъчни води се разглеждат две 

алтернативи:    

Алтернатива 1: Включване на пречистените отпадъчни води в общо 

канализационно трасе и заустване във воден обект: дере представляващо ПИ 36110.331.924 

(общинска публична собственост) и водно тяло с код BG3MA100R002 – „Река Марица, от 

река Сазлийка до границата“. Предвиждат се два варианта за точка на заустване, като 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ следва да изрази становище за 

допустимост, а именно: 

 Нова точка на заустване в ПИ 36110.331.924 (Дере Общинска Собственост); 

 Използване на съществуваща/съгласувана точка на заустване, включена в 

издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни води №33740235/24.08.2020 г. „БИ СИ ИНДЪСТРИС“ 

ЕООД (B 41о43’ 16.659” L 26о20‘ 09.701”) 

 

Проектна схема на канализационния колектор за Алтернатива 1 е представена в т. 

1.1.2 на Заданието.  

Алтернатива 2: Събиране на пречистените отпадъчни води в безотточни резервоари 

или водоплътна (изгребна) яма и периодично изпомпване и предаване за пречистване в 

ГПСОВ Свиленград, а в последствие в новопредвидената в ОУП, общинска ПСОВ, 

предвидена за отпадъчните битово-фекални води на с. Капитан Андреево и с. Генералово.  

 

 
  

За дъждовните води, преминаващи през паркинг зоните на всеки комплекс ще бъдат 

монтирани каломаслоуловители от висок клас, с цел постигане на необходимата степен на 

пречистване на водите за последващото им ползване за поливане на зелените площи на 

комплексите.  

За отделните комплекси ще бъдат изградени разделни площадкови канализации за 

битови и дъждовни води.  
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Отопление, вентилация и климатизация 

Ще бъдат изградени климатични инсталации, ползващи електроенергия.  

 

1.2.2 Основни суровини и материали необходими при реализацията на 

инвестиционното предложение 

По време на строителството ще бъдат използвани следните суровини и материали: 

 Природни ресурси: Необходимото количество вода за строителството ще 

бъде осигурена с водоноски, а за работниците ще бъде осигурена бутилирана 

вода. 

Не се използват други природни ресурси за строителството. Хумусът като природен 

ресурс, ще бъде отнет разделно преди започване на строителните работи и ще бъде 

временно съхранен на депо в рамките на имотите до приключване на строителството, след 

което ще бъде използван по предназначение, за оформянето на зелените площи в имотите.  

 Суровини и материали: ще се използват стандартни строителни материали, 

отговарящи на изискванията и стандартите за влагане на материали в 

строителни обекти: бетон клас В15 и др., циментова замазка, тухлена зидария, 

мазилка (варова, армирана, минерална), гипсова шпакловка, латекс, 

топлоизолация и хидроизолация, теракота и фаянс, гранитогрес, паркет, PVC 

тръби, PVC дограма със стъклопакети, ел. кабели.  

По време на експлоатацията ще се използва вода за питейно-битови нужди от 

съществуващата водоснабдителна мрежа в района. За поливни нужди ще се използват 

дъждовните води, събрани от разделната площадкова канализация, които не преминават 

през замърсители и са условно чисти, както и дъждовните води от паркингите след 

преминаването им през каломаслоуловителите. За осигуряване на нуждите от поливни води 

ще бъдат изградени и сондажи във всеки комплекс, със следните координати: 

  

№ 

комплекс 
КС БГС 2005 

Географски координати 

на сондажа 

1 
X=4621591,263 

Y=567708,881 

B=41° 44' 35.723" 

L=27° 48' 51.472" 

2 
X=4621586,946 

Y=567775,982 

B=41° 44' 35.562" 

L=27° 48' 54.375" 

3 
X=4621556,274 

Y=568307,003 

B=41° 44' 34.404" 

L=27° 49' 17.351" 

4 
X=4621556,112 

Y=568632,692 

B=41° 44' 34.298" 

L=27° 49' 31.450" 

 

За електроснабдяване на обектите ще се извършва свързване към съществуващата 

електроснабдителна мрежа на района, като за всеки комплекс ще бъде изграден трафопост.  

Експлоатацията на комплексите не е свързана с ползване на други природни ресурси, 

суровини и материали.  
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В района на инвестиционното предложение, в т.ч. в землището на с. Капитан 

Андреево, както и на територията на община Свиленград няма действащи 

предприятия/съоръжения, класифицирани като такива с нисък или висок рисков 

потенциал от възникване на голяма авария. Най-близкото такова предприятие е 

„Неохим“ АД, гр. Димитровград, класифицирано с висок рисков потенциал – 

предприятието отстои на над 65 km североизточно от имотите, предмет на ИП. На база на 

наличната към момента информация, инвестиционното предложение не е свързано със 

съхранение и употреба на опасни вещества, съответно няма потенциал да повиши риска от 

възникване на голяма авария в най-близките съществуващи предприятия класифицирани с 

нисък или висок риск от възникване на голяма авария.  

1.3. Определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии 

(замърсяване на води, въздух и почви; шум; вибрации; лъчения - светлинни, 

топлинни; радиация и др.) в резултат на експлоатацията на инвестиционното 

предложение 

1.3.1 По време на строителство 

Генерирани отпадъчни газове 

В етапа на строителство съществува възможност за образуване на емисии основно 

на прахови частици и в следствие на осъществяването на строителните дейности.  

В допълнение по време на строителството ще се изпускат и незначителни количества 

емисии на специфични замърсители от работата на двигателите на използваната строителна 

и тежкотоварна техника- азотни оксиди, въглероден оксид, прахови частици и други. 

Емисиите от двигателите на строителната и тежкотоварната техника ще са в незначителни 

количества предвид това, че най-вредните вещества се изпускат в атмосферния въздух при 

пускането на двигателите и до достигане на нормалната температура на работа, както и при 

работа на двигателя на празен ход, а тези режими на работа ще се сведат до минимум на 

строителните площадки. 

Запрашаване от извършваните дейности е възможно да се образува при изкопните 

работи, разтоварването и претоварването на насипните материали, както и други 

строителни дейности. Разпространението на емисиите на прахови частици от строителните 

дейности ще зависи в голяма степен от специфичните климатични и метеорологични 

условия в момента на извършване на дейностите, както и от характеристиките на земните 

частици. Подобно запрашаване е характерно за извършването на всички земно-изкопни и 

други подобни строителни дейности, но то ще е краткотрайно и ограничено основно в 

рамките на площадката на инвестиционното предложение.  

Генерирани отпадъчни води 

Не се очаква генериране на други отпадъчни води освен водите от повърхностния 

отток от работната площадка. За работниците по време на строителството ще бъдат 

осигурени мобилни химически тоалетни кабини. 

Замърсяване на почви 
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Замърсяванията на прилежащите земи с аерозоли от отработени газове и прахови 

емисии в процеса на строителството ще са незначителни и няма да се отразят върху 

качеството на земите. 

Възможни са локални замърсявания на почвите с горива и масла единствено при 

възникнали аварии на техника – при тези случаи замърсеният участък следва да бъде отнет 

и управляван като опасен отпадък – съответно предаден на фирма, притежаваща 

разрешително за третирането му. 

Въздействието се изразява в механично нарушаване на почвения генетичен профил 

в резултат на изземване на хумусния хоризонт и земни изкопни работи (за полагане на 

фундаменти, полагане на водопроводна и канализационна система, ел. инсталации, 

бетонови, зидаро-кофражни и довършителни дейности) и свързаните с това качествени и 

количествени загуби на почвени материали. Нарушенията върху почвата са ограничен 

обхват в рамките на отредения терен. Увреждането е еднократно и окончателно, свързано 

със строителните работи.  

Необходимо е съхраняване на отнетия хумусен хоризонт отделно от останалата 

земна маса, и неговото последващо използване по предназначение - при ландшафтното 

оформление на терена. 

Почвеният слой ще се депонира на временно депо в рамките на имотите. Този тип 

увреждане ще има временен и почти напълно обратим характер, тъй като се предвижда 

оползотворяването на почвения слой за целите на озеленяването на обекта. 

Ще отпаднат и излишни изкопани земни маси за които е необходимо да се определи 

временно депо отново в рамките на отредените терени. 

Генерирани отпадъци 

При изграждане на обектите на ИП се очаква основно отделянето на неопасни 

(предвид, че материалите не съдържат опасни компоненти) строителни и битови отпадъци. 

Количествата ще бъдат изчислени в подробните количествено-стойностни сметки към 

работните проекти.  

Класификацията на отпадъците, които ще се отделят по време на строителството 

съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците е посочена в 

Таблица № 1.3.1-1:  

Таблица № 1.3.1-1 Класификация на отпадъците по време на строителството 

Наименование Код на отпадъка 

Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 

Пластмасови опаковки 15 01 02 

Опаковки от дървени материали 15 01 03 

Метални опаковки 15 01 04 

Бетон  17 01 01 

Тухли  17 01 02 

Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 17 01 03 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия, различни от упоменатите в код 17 01 

06 

17 01 07 
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Дървесен материал (ще се образува при кофражни 

работи) 
17 02 01 

Стъкло 17 02 02 

Пластмаса  17 02 03 

Смеси от метали 17 04 07 

Кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10 17 04 11 

Почва и камъни, различни от упоменатите в код 17 05 03 17 05 04 

Строителни материали на основата на гипс, различни от 

упоменатите в код 17 08 01 
17 08 02 

Смесени битови отпадъци (ще се генерират от жизнената 

дейност на работниците изпълняващи строителни 

дейности) 

20 03 01 

 

Отпадъците ще се предават приоритетно за оползотворяване, в съответствие с 

йерархията за управление на отпадъците, на фирми притежаващи съответните 

регистрационни/разрешителни документи. 

Битовите отпадъци се предават за последващо третиране на Регионалното депо за 

неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, 

Симеоновград и Свиленград – в землището на гр. Харманли. 

Не се очаква генериране на отпадъци от моторни масла и горива от строителната и 

транспортна техника – ремонтът им и смяната на масла ще се извършва в специализирани 

сервизи, не на строителния обект. 

Генериране на шум, вибрации и лъчения 

По време на строителството ще се генерира основно шум от движението и работата 

на транспортната и строителна техника. Очакваните стойности са нормални за работна 

среда и непревишаващи допустимите норми. Въздействието е основно в рамките на 

строителния обект. 

Аналогично е въздействието на вибрациите – генерират се от строителната и 

транспортна техника, като въздействието е върху операторите на техниката и върху 

работниците в непосредствена близост.  

При използване на подходящи лични предпазни средства няма да има риск за 

здравето на работещите на обекта.  

Дейностите по строителството не са свързани с генериране на лъчения.  

1.3.2 По време на експлоатация 

Генерирани отпадъчни газове 

При експлоатация на обектите на крайпътните обслужващи комплекси не се очакват 

организирани емисии на замърсители в атмосферния въздух. 

Незначителни емисии на замърсители в атмосферния въздух ще се образуват от 

отделянето на изгорелите газове от ауспусите на двигателите на МПС на обслужващите 

фирми и ползвателите на обекта. 

Генерирани отпадъчни води 
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За всеки комплекс се предвижда изграждането на ЛПСОВ оразмерена съобразно 

проектните количества битово-фекални отпадъчни води. 

След поетапното въвеждане в експлоатация на обслужващите комплекси се очаква 

да се генерират основно битово-фекални отпадъчни води от жизнената дейност на 

посетителите и клиентите на обектите.  

Генерираните битово-фекални отпадъчни води от всеки обект ще се пречистват в 

индивидуални ЛПСОВ, след които за пречистените отпадъчни води се разглеждат две 

алтернативи:    

Алтернатива 1: Включване на пречистените отпадъчни води в общо 

канализационно трасе и заустване във воден обект: дере представляващо ПИ 36110.331.924 

(общинска публична собственост) и водно тяло с код BG3MA100R002 – „Река Марица, от 

река Сазлийка до границата“. Предвиждат се два варианта за точка на заустване, като 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ следва да изрази становище за 

допустимост, а именно: 

 Нова точка на заустване в ПИ 36110.331.924 (Дере Общинска Собственост); 

 Използване на съществуваща/съгласувана точка на заустване, включена в 

издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни води №33740235/24.08.2020 г. „БИ СИ ИНДЪСТРИС“ 

ЕООД (B 41о43’ 16.659” L 26о20‘ 09.701”) 

 

Проектна схема на канализационния колектор за Алтернатива 1 е представена в т. 

1.1.2 на Заданието.  

Алтернатива 2: Събиране на пречистените отпадъчни води в безотточни резервоари 

или водоплътна (изгребна) яма и периодично изпомпване и предаване за пречистване в 

ГПСОВ Свиленград, а в последствие в новопредвидената в ОУП, общинска ПСОВ, 

предвидена за отпадъчните битово-фекални води на с. Капитан Андреево и с. Генералово. 

 

За дъждовните води, преминаващи през паркинг зоните на всеки комплекс ще бъдат 

монтирани каломаслоуловители от висок клас, с цел постигане на необходимата степен на 

пречистване на водите за последващото им ползване за поливане на зелените площи на 

комплексите.  

За отделните комплекси ще бъдат изградени разделни площадкови канализации за 

битови и дъждовни води.  

Замърсяване на почви 

Възможно е единствено попадане върху почвите на аерозоли от отработени газове и 

прахови емисии от МПС – поради малкия капацитет на обекта и ограниченията за движение 

на превозни средства в рамките на комплекса и незначителните количества емисии, не се 

очаква значимо въздействие. 

Генерирани отпадъци 

При извършване на ремонтни дейности ще се генерират неопасни строителни 

отпадъци, идентични като описаните за етапа на строителството.  
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Очаква се генериране основно на смесени битови отпадъци с код 20 01 03 от 

жизнената дейност на посетителите, отпадъци от опаковки (кодовете са идентични като 

при отпадъците от опаковки по време на строителството). 

От експлоатацията на четирите ЛПСОВ за битово-фекалните отпадъчни води, 

генерирани от посетителите на обектите, ще се генерират утайки с код 19 08 05 – утайки 

от пречистване на отпадъчни води от населени места. Тази утайка ще се изпомпва 

периодично от лицензирана фирма и ще се предава за последващо третиране на фирма, 

притежаваща разрешително за третиране на този код отпадък.  

От експлоатацията на каломаслоуловителите на паркинг зоните на четирите 

комплекса ще се генерира опасен отпадък с код 13 05 08* - смеси от отпадъци от 

пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори. Генерираният отпадък ще се събира 

периодично при почистването и поддръжката на съоръженията от лицензирана фирма, въз 

основа на сключен договор.  

Ще се генерират и биоразградими отпадъци с код 20 02 01 от поддържането на 

зелените площи.  

От заведенията за хранене ще се генерират отпадъци с код 20 01 08 – биоразградими 

отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене и с код 20 01 25 – хранителни масла 

и мазнини.  

Битовите отпадъци ще се предават за последващо третиране на Регионалното депо 

за неопасни отпадъци в землището на гр. Харманли. 

Останалите отпадъци ще се предават за транспортиране и последващо третиране на 

фирми, притежаващи разрешителни и/или регистрационни документи за конкретния код 

отпадък.  

Генериране на шум, вибрации и лъчения 

По време на експлоатация на комплекса източник на шум ще бъдат основно МПС на 

посетителите – движението им в границите на имота е ограничено в рамките на паркинг 

зоната. 

Експлоатацията не е свързана с генериране на вибрации и лъчения.  

1.3.3 По време на закриване и рекултивация 

Генерирани отпадъчни газове 

При закриване и рекултивация не се очаква да има организирани източници на 

емисии в атмосферния въздух. Замърсяването на въздуха ще се свързва с работата на 

тежкотоварната техника, както това е валидно за периода на строителството. 

Генерирани отпадъчни води 

След закриване на обекта няма да се генерират отпадъчни води на територията на 

имота. 

Замърсяване на почви 

Аналогично на етапа на строителство. 

Генерирани отпадъци 
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Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 ще се генерират от жизнената дейност на 

работниците изпълняващи дейностите по време на този етап. Ще се предават за последващо 

третиране на Регионалното депо за неопасни отпадъци в землището на гр. Харманли. 

Генериране на шум, вибрации, лъчения 

Аналогично на етапа на строителство, ще се генерират шум и вибрации от 

движението и работата на строителната техника. Очакваните стойности са нормални за 

работна среда и непревишаващи пределно допустимите норми.  

2. АЛТЕРНАТИВИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

2.1. Нулева алтернатива 

Приемането на „нулева алтернатива” или отказа от реализация на инвестиционното 

предложение за изграждане на комплексите означава оставане на имотите в съществуващия 

им вид, съответно нереализиране на допустимите предвиждания на ОУП на община 

Свиленград.  

2.2. Алтернативи за местоположение на площадката на инвестиционното 

предложение 

Не са налични алтернативи за местоположение, тъй като инвестиционното 

предложение е релевантно и се отнася само за конкретните имоти – собственост на 

Възложителите. Възложителят е придобил собственост върху имотите на база на 

предварително проучване на подходящи за реализацията на инвестицията имоти. 

Съобразени са и устройствените предвиждания за имотите, съгласно ОУП на община 

Свиленград и ИП съответства на отредената за имотите устройствена зона Смф. В зона Смф 

се допускат и безвредни производства, като Възложителят не се възползва от тази 

възможност – не се предвиждат каквито и да е производствени дейности в обслужващите 

комплекси. 

2.3. Алтернативи за размера и мащаба на ИП 

По отношение на размера и мащаба, Възложителите се съобразяват изцяло с 

допустимите за устройствена зона Смф показатели на застрояване.  

Към момента не е установена необходимост от екологична гледна точка за 

разработване и разглеждане на други алтернативи.  

2.4. Алтернативи за използвани технологии 

По отношение на използваните технологии, Възложителят е разгледал 

възможностите за избор на възможно най-екологосъобразните решения за реализиране на 

инвестиционното предложение, в т.ч. използване на подходящи суровини и материали, 

които не замърсяват околната среда, постигане на максимална енергийна ефективност на 

обектите, осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчните води.  

Алтернативи се разглеждат по отношение на пречистените битово-фекални 

отпадъчни води след ЛПСОВ, както следва:  
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Алтернатива 1: Включване на пречистените отпадъчни води в общо 

канализационно трасе и заустване във воден обект: дере представляващо ПИ 36110.331.924 

(общинска публична собственост) и водно тяло с код BG3MA100R002 – „Река Марица, от 

река Сазлийка до границата“. Предвиждат се два варианта за точка на заустване, като 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ следва да изрази становище за 

допустимост, а именно: 

 Нова точка на заустване в ПИ 36110.331.924 (Дере Общинска Собственост); 

 Използване на съществуваща/съгласувана точка на заустване, включена в 

издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни води №33740235/24.08.2020 г. „БИ СИ ИНДЪСТРИС“ 

ЕООД (B 41о43’ 16.659” L 26о20‘ 09.701”) 

 

Алтернатива 2: Събиране на пречистените отпадъчни води в безотточни резервоари 

или водоплътна (изгребна) яма и периодично изпомпване и предаване за пречистване в 

ГПСОВ Свиленград, а в последствие в новопредвидената ПСОВ, предвидена отпадъчните 

битово-фекални води на с. Капитан Андреево и с. Генералово.  

 

В Доклада за ОВОС ще бъдат разгледани и допълнителни алтернативи, в случай на 

разглеждане на такива от Възложителя, а при необходимост и други алтернативи, 

произтичащи от евентуални неблагоприятни въздействия на инвестиционното 

предложение върху околната среда и здравето на хората.  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, В КОЯТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

3.1. Атмосфера – Климатични и метеорологични условия 

Инвестиционното предложение ще се изгражда на територията на с. Капитан 

Андреево, община Свиленград. 

Община Свиленград се намира в континентално-средиземноморската климатична 

област, което определя и континентално-средиземноморският тип климат на общината.  

Най-характерните белези на този тип климат са топлото лято и меката зима 

(януарските температури са над 0ºC), сравнително малката годишна температурна 

амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите и липсата на ежегодно устойчива 

снежна покривка. 

Средната стойност на годишната температурата на въздуха в община Свиленград е 

13 ºC. Средните юлски температури са между 22-24ºC, а средните януарски температури за 

общината се колебаят от 0 до 2ºC.  

Най – горещи са месеците юли и август, а най – ниски са средномесечните 

температури за януари и февруари. Максимална температура за месец юли е 33ºC. 

Минимална температура за месец януари е 0ºC. Средна годишна температурна амплитуда 

е над 20ºC. Не се отчитат отрицателни средномесечни температури и резки температурни 

инверсии. Характерна за района е слънчевата, топла и сравнително продължителна есен. 
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На следващата фигура е показано разпределението на минималните и максималните 

среднодневни температури по месеци през годината за община Свиленград. 

 

Фигура 3.1.-1 Среднодневни минимални и максимални температури по месеци, ºС 

По отношение на валежите регионът на община Свиленград се характеризира със 

средногодишно количество в размер на близо 450 мм с минимум през летните месеци. 

Разпределението на валежните количества по сезони е както следва: 

зима– 170 мм, пролет– 115 мм, лято- 46 мм и есен– 114 мм. 

В аспект на влиянието върху състоянието на атмосферния въздух в региона, в случай 

на евентуално наличие на действащи съществени източници на емисии, следва да се 

отбележи, че сезонното разпределение на валежите, поради ниските си стойности през 

лятото, от гледна точка на метеорологичната характеристика, определя наличие на малко 

по-вероятен риск за натрупване на атмосферни замърсители през летния сезон.   

През зимата снежната покривка е слаба и краткотрайна и с брой на дните със сняг 

между 15 и 30 дни. 

Количеството на валежите по месеци е представено на следващата фигура. 
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Фигура 3.1-2 Средно количество на валежите по месеци, мм 

Територията на община Свиленград се характеризира с висока средната относителна 

влажност на въздуха около 76%. 

Повторяемостта и продължителността на мъглите, което до голяма степен се 

определя от орографските условия, обуславя натрупването на атмосферните замърсители.  

В община Свиленград средногодишно броят на дните с мъгла е над 30 дни.  

Ветровият режим в общината се характеризира с преобладаващи северни ветрове с 

посока северозападни и североизточни.  

През студеното полугодие често духат и югозападни и южни ветрове с фьонов ефект. 

Средномесечните стойности на скоростта на вятъра варират около средногодишната 

стойност – 1.6 м/сек.  

Най– ветровито е през пролетните месеци март и април– 2.0-2.1 м/сек., а най– тихо 

е през есенните месеци октомври и ноември- 1.2 м/сек. 
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Фигура 3.1-3. Скорост на вятъра по месеци, м/сек 

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

От анализа на инвестиционното предложение може да се направи заключението, че 

не могат да настъпят изменения в този компонент или промени в локалните климатични 

условия. Не се очаква кумулативно въздействие. 

Компонентът ще бъде подробно разгледан в Доклада за ОВОС. 

3.2. Атмосферен въздух 

Качеството на атмосферния въздух, съответно нивата на концентрациите на 

замърсяващите вещества в приземния слой на атмосферата в даден район, е в зависимост 

от редица фактори, оказващи влияние върху разсейването или задържането на 

замърсителите в атмосферния въздух, като местоположение, интензивност, честота, 

продължителност и височина на емисиите, както и от метеорологичните фактори като 

посока и скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и други. 

Основните източници на емисии в приземния атмосферен слой най-често могат да 

са от секторите промишленост, битово отопление и транспорт.  

На територията на община Свиленград и в частност в с. Капитан Андреево няма 

действащи големи промишлени източници на замърсяване на атмосферния въздух. 

На територията на община Свиленград няма изградена и функционираща 

автоматична измервателна станция за контрол на качеството на въздуха като част от 

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), подсистема „Качество 

на атмосферния въздух“. 

При липсата на постоянен пункт за мониторинг, контрол върху качеството на 

качеството на въздуха може да се осъществява, чрез измервания от мобилната лаборатория 

на ИАОС.  

В Общината не се извършват редовни измервания на качеството на атмосферния 

въздух от страна на МОСВ, тъй като на територията й няма големи промишлени 
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предприятия – замърсители на въздуха и не се предполага наднормено замърсяване на 

въздуха, свързано с дейността на тези промишлени предприятия или други съществени 

източници на емисии. 

Източници на замърсяване на атмосферния въздух в района предвиден за изграждане 

на обектите са транспортните средства. Транспортът при определени условия и в частност 

за пътищата с по-интензивно движение, може да оказва по-съществено влияние върху 

качеството на въздуха по отношение на замърсяването с азотни оксиди, прахови частици, 

въглероден оксид и в по-малка степен някои други специфични замърсители. В района на 

инвестиционното предложение, основната пътна отсечка, която е свързана с емисии в 

атмосферния въздух е намиращата се в непосредствена близост автомагистрала „Марица“. 

Друг източник на емисии в атмосферния въздух влияещ върху качеството на въздуха 

в района- с Капитан Андреево, при наличието на неблагоприятни метеорологични условия 

(тихо време с малка скорост на вятъра и мъгли) и характерно за зимните месеци се явява 

използването на твърди горива за битово отопление- дърва и въглища.  

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда използването на 

твърди горива за отопление на хотелските комплекси. 

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

Изграждането и експлоатацията на хотелските комплекси ще се осъществява при 

стриктно спазване на нормативните изисквания, включително по опазване на околната 

среда. 

Реализацията на проектите не предвижда изграждането на организирани източници 

на емисии и няма да доведе до замърсяване на атмосферния въздух.  

Отчитайки спецификата и обема на строителните дейности, както и необходимите 

строителни и транспортни средства, по отношение на замърсяването на атмосферния 

въздух се очаква единствено краткотрайно и  временно увеличаване на емисиите, основно 

на прахови частици във въздуха, ограничено в границите на инвестиционното предложение, 

по време на извършването на строителните дейности. 

При изпълнение на земно-изкопните работи и свързаните с тях товаро-разтоварни 

дейности, възможността за запрашаване на въздуха зависи много от специфичните 

метеорологични фактори (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата и 

други) в момента на изпълнение на работите, като образуването на много неблагоприятни 

метеорологични условия, които да доведат до запрашаване на по-далечно разстояние, извън 

площадката на инвестиционното предложение е много малко вероятно, а работата на 

обектите при такива условия може да бъде прекратена под контрола на техническия 

ръководител до нормализиране на условията. 

Емисиите на други замърсители от строителната техника, характерни за работата на 

двигателите, ще са в незначителни количества предвид това, че най-вредните вещества се 

изпускат в атмосферния въздух при пускането на тежкотоварната и строителна техника и 

при студен двигател, както и при работа на двигателя на празен ход. Тези режими на работа 

на техниката ще се сведат до минимум по време на строителството, за което отговорност 

ще носи техническия ръководител.  
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Незначителни емисии от изгорели газове от двигателите на МПС ще се образуват и 

от доставчиците и ползвателите на обектите.  

Значимостта на въздействията върху качеството на въздуха, определянето на 

неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителството и 

експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, ще бъдат разгледани 

подробно в Доклада за ОВОС. 

3.3. Води 

Административно управление на водите в района на инвестиционното предложение 

се осъществява от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив (БДИБР).  

Повърхностни води 

Реките в разглеждания район попадат в хидроложка област със средиземноморско 

климатично влияние върху речния отток. Водните ресурси в региона се определят главно 

от включващата се част от река Марица и от средните и долни течения на притоците й. 

Районът е с преобладаващо дъждовно подхранване и пълноводие през зимата и средна 

годишна температура на речните води 10,1°С – 11,5°С. Броят на дните с ледови явления е 

нисък – между 0 - 15 дни, преобладават пукнатинните води. 

Източно от обектите на ИП – на около 100 m от ПИ № 36110.19.567, минава река 

Каламица (повърхностно водно тяло с код BG3MA100R002), ляв приток на р. Марица. 

Дължината на река Каламица е 23 km. Отводнява част от югозападните склонове на Сакар 

планина. Река Каламица се явява последният приток на река Марица, вливаща се в нея на 

българска територия. Извира от югозападните склонове на Сакар планина на 458 м н.в., на 

2,3 km североизточно от село Равна гора, Община Свиленград. Тече в южна посока в тясна 

долина. След устието на левия си приток Кабаягаджи дере на протежение около 2 км служи 

за граница между България и Турция, след което отново навлиза в българска територия. 

Влива се отляво в река Марица на 43 m н.в., на 350 m югоизточно от село Капитан Андреево. 

Водно тяло с код BG3MA100R002 е определено като силно модифицирано в 

неизвестен екологичен потенциал, неизвестно химично състояние и с оказан слаб 

хидроморфологичен натиск върху него. Целта на ползването на водното тяло е за 

водовземане с цел напояване, защита от наводнения. 

Подземни води 

Територията на инвестиционното предложение попада в Рило-Родопската 

хидрогеоложка област, Източнородопски район. Съгласно ПУРБ на ИБР 2016-2021 г. 

подземните водни тела в района на ИП са две: „Порови води в Неоген - Свиленград-

Стамболово” с код BG3G000000N053 и „Порови води в Кватернер - Свиленград-

Стамболово” с код BG3G000000Q052. 

Резултатът от извършена обща оценка на химичното състояние на подземните водни 

тела на територията на РИОСВ-Хасково през 2019г. (съгласно Регионалния доклад за 

състоянието на околната среда през 2019 г. на РИОСВ-Хасково, публикуван м. април, 

2020 г.) показва добро химично състояние за двете подземни водни тела. Количественото 

състояние на подземните водни тела също е добро. 
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Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал.1 от Закона за водите  

По отношение на зоните за защита на водите:  

 Районът на ИП не попада в зони за защита на питейните води от 

повърхностни водни тела; 

 И двете подземни водни тела, разгледани по-горе са опредени като зони за 

защита на водите; 

 ИП не попада в зони за рекреация – къпане, отдих и водни спортове, нито в 

зона за стопански ценни видове риби; 

 Районът попада в уязвима зона с код BGVZ01 – Южна зона; 

 ИП попада в защитена зона BG0000212 „Сакар“ за опазване на природните 

местообитания. 

Няма данни за учредени санитарно-охранителни зони около водоизточници за 

питейно водоснабдяване на територията на имотите, предмет на ИП; 

Риск от наводнения  

Имотите, предмет на ИП, не попадат в обхвата на райони със значителен 

потенциален риск от наводнения. Най-близкият такъв район е BG3_APSFR_MA_01- 

р.Марица – граница – отстои на около 100 m източно от ПИ № 36110.19.567.  

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно:  

На база анализа на инвестиционното предложение и предвижданията му по 

отношение на водите, може да се направи извода, че не се очаква реализирането на 

инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху повърхностни води, тъй 

като е предвидено подходящо пречистване на отпадъчните води, които ще се генерират на 

територията на обектите.  

Не се очаква въздействие върху количественото и химичното състояние на 

подземните водни тела в района, тъй като няма да бъдат засегнати от дейностите по 

реализацията на ИП. 

В Доклада за ОВОС ще се направи подробен анализ на състоянието и оценка на 

очакваните въздействия върху повърхностните, подземните води, зоните за защита на 

водите. При изготвянето им ще се вземат предвид целите и мерките заложени в Плана за 

управление на речните басейни за периода 2016-2021 г. и Плана за управление на риска от 

наводнения за периода 2016-2021 г. в Източнобеломорски район (в .т.ч. проектите на 

ПУРН и ПУРБ за следващия планов период, при наличие на достъп до тях), както и със 

забраните и ограниченията, регламентирани в Закона за водите. 

3.4. Земни недра и минерално разнообразие 

Според тектонското райониране на България, районът попада в Странджанско-

Сакарската тектонска област - Сакар планина. 

За долината на река Марица са характерни Плиоценски езерно-речни наслаги, 

представени от пясъчници. Поречието е изградено от Кватернерни речни тераси - пясъци и 

чакъли. 

В геоложкия строеж на района участват неогенски и кватернерни наслаги. С 

неогенска възраст са седиментите от Ахматовската свита. Представени са от глини, пясъци 
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и илфитрационни варовици. Дебелината им в района достига 400 м. С кватернерна възраст 

са наслагите на река Марица. Представни са от заливна тераса (изградена от горен 

песъчливо-гринест и долен чакълест хоризонт) и 9 надзаливни тераси. Установени са и 

хоризонти от алевролити, пясъци и инфилтрационни варовици.  

Физико-геоложки процеси и явления от гравитационно естество (като свлачища, 

срутища) в обсега на разглежданите терени и района около тях не са проявени. 

Стойността на сеизмичния коефициент в района по Картата за сеизмично 

райониране на Република България за период 1000 г. по Наредба №РД-02-20- 2/27.01.2012 

г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони е 0.27 и проектът ще бъде 

съобразен изцяло с него. При проявление на прогнозираната сеизмична активност община 

Свиленград попада в зона от VIII степен по XII степенната скала на Медведев-Шпонхоер-

Карник-64.  

Инвестиционното предложение не е свързано с усвояване на запаси и извличане на 

подземни природни богатства. На територията на площадката на инвестиционното 

предложение и в близост до нея няма доказани запаси на подземни природни богатства. 

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

Въздействието се очаква да е незначително, основно ще се наблюдава в местата на 

изкопите за фундаменти. Етапът на експлоатация не е свързан с въздействие върху 

компонента. Не се очаква кумулативен характер на въздействието.  

В Доклада за ОВОС ще бъде оценено въздействието върху геоложката основа.  

3.5. Почви и земеползване 

Характеристика на почвите  

Според Почвено-географското райониране на България (по Нинов, 1997) 

територията на ИП попада в Средиземноморската почвена област, Източнородопско-

Сакарската провинция, Горнотракийската подобласт - “Харманлийски район в най – 

южната част”. 

Алувиално – ливадните почви в района обхващат терасата на река Марица и са 

развити върху алувиалните отложения на реката. Образувани са върху порьозни 

алувиални наслаги при постоянно и достатъчно овлажнение и ливадна растителност. 

Характеризират се с дебел хумусен хоризонт, като ежегодно се натрупват 

минерални вещества в почвените хоризонти. 

Имотите, обект на ПИ, обхващат земи в над алувиално–ливадната ивица, където 

са характерни смолниците. Те заемат терените извън речната тераса и се отличават с 

много добре изразен хумусен хоризонт ( 50-70 см ) със сравнително богато съдържание 

на органично вещество ( 2,5 – 3,5% ) хумус, сравнително хомогенен профил, който в 

дълбочина към 90 – 100 см прехожда в богато карбонатна подпочва. Образувани са в 

условията на преходно-континенталния климат върху тежки глинести материали и 

тревисто-блатна растителност. Хумусният хоризонт е двупластов-по-рохкава и 

дребнозърнеста орница и глинест подорен пласт. Съдържанието на хумус в горния пласт 

е 3–4 % и постепенно намалява в дълбочина на профила. Карбонатите са измити на 

дълбочина под 80–90 см. Реакцията на почвата е неутрална до слабо кисела в 
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безкарбонатния слой и слабо алкална в карбонатния. Тези почви са недостатъчно 

запасени с азот и фосфор, но имат благоприятен калиев режим.  

Съгласно Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2019 г. на 

РИОСВ-Хасково провежданият ежегоден мониторинг показва, че почвите в региона са в 

добро екологично състояние по отношение на запасеност с биогенни 

елементи/органично вещество, оценена чрез измерени концентрации на общ азот, 

органичен въглерод и общ фосфор, а съотношението C/N показва благоприятни условия 

за разграждане/минерализиране на органичното вещество. 

Земеползване 

Имотите, предмет на ИП са земеделски земи, като е необходима промяна на 

предназначението им за целите на ИП. 

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

По отношение на почвите – При строителните работи въздействието е пряко, 

свързано с механично нарушаване на почвения генетичен профил в резултат на изземване 

на хумусния хоризонт и земни изкопни работи (за полагане на фундаменти, полагане на 

водопроводна и канализационна система, ел. инсталации, бетонови, зидаро-кофражни и 

довършителни дейности) и свързаните с това качествени и количествени загуби на почвени 

материали. Нарушенията върху почвата са ограничен обхват в рамките на отредения терен. 

Увреждането е еднократно и окончателно, свързано със строителните работи. По време на 

експлоатацията замърсяване се очаква единствено от отлагания на изгорели газове и 

аерозоли от МПС на посетителите на обектите. Предвид капацитета на обекта и 

ограниченията за движение на МПС в него, не се очаква значимо въздействие. Не се очаква 

засягане на почви в съседни имоти и кумулативен характер на въздействието.  

По отношение на земеползването - основното и необратимо въздействие е 

промяната на предназначението и категорията на земята. Съгласно ОУП на община 

Свиленград, устройствената зона, в която попадат имотите, предмет на ИП, е в пълни 

съответствие с предвижданията на ИП. 

В Доклада за ОВОС ще се разгледа подробно въздействието върху този компонент 

на околната среда. 

3.6. Ландшафт 

Съгласно Регионалната диференциация на ландшафтите в България (Велчев, 

Тодоров, Пенин, 2003) определя мястото на площадката в „Източносредиземноморска 

провинция”, „Приегейска подпровинция”, 12 „Долнотракийска област”. 

Теренът на ИП попада в клас „Равнинни и предпланинско хълмисти ландшафти. 

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, се характеризират с 

антропогенен тип, извънселищен агроландшафт. В района няма изцяло съхранен 

първичен/естествен ландшафт. Терените са в непосредствена близост до регулационната 

граница на населено място – с. Капитан Андреево, граничат със съществуващи пътища и са 

със значителна степен на антропогенна трансформация.  

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 
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С реализирането на ИП не се очаква да се промени основния тип ландшафт, няма да 

предизвика съществени изменения във вътрешната структура и функционирането на 

ландшафтите, които да предизвикат допълнителни нарушения в екологичното равновесие. 

Докато трае строителството визуалността в района ще бъде нарушена. Новите 

обекти ще предизвикат промяна в съществуващата пейзажност и визуалност. 

Въздействието ще бъде постоянно. 

В Доклада за ОВОС ще бъдат оценени очакваните структурни промени в локалния 

ландшафт. 

3.7. Защитени територии и защитени зони 

Защитени територии по ЗЗТ 

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в обхвата на 

защитени територии по смисъла на ЗЗТ.  

Защитени зони по ЗБР 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на защитена зона по смисъла на 

ЗБР - BG0000212 „Сакар“ за опазване на природните местообитания (Фигура № 3.7-1). 

 
 

Фигура № 3.7-1 Защитена зона BG0000212 „Сакар“ 

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

Преценката за вероятна степен на отрицателно въздействие на ИП е, извършена от 

РИОСВ-Хасково е, че същото има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, предвид 

което е изискано да се изготви ДОСВ върху предмета и целите на опазване на защитената 

зона, като отделно приложение към Доклада за ОВОС. 

ДОСВ ще бъде изготвен като самостоятелно приложение към Доклада за ОВОС. 
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3.8. Биологично разнообразие 

Флора и растителен свят 

Имотите, предмет на ИП, попадат в Южнобългарския биогеографски район /Груев 

Б.;Б.Кузманов,1994; „Обща биогеография”/, но в два биогеографски подрайона. По-

голямата част е разположена в Долномаришко- Долнотунджански подрайон, 

характеризиращ се със силно Средиземноморско климатично влияние. 

Климaтичните условия благоприятстват съществуването на най-много 

средиземноморски видове, както и на преходносредиземноморски съобщества. 

Сакарският район се характеризира с разнообразна остатъчна горска растителност 

от благун, смесени гори на благун с цер, с келяв габър, смесени гори на космат дъб с 

виргилиев дъб и с келяв габър. На много места дъбовите гори постепенно са подменени от 

вторични келяво-габърови гори и храсталаци от драка и ксеротермни тревни екосистеми с 

доминиране на садина, белизма, луковична ливадина, с участието и на редица терофити. 

Налице са и ксеромезофитни гори от горун с участието на обикновен габър, липа и други 

елементи. 

В околностите на изследваната територия преобладават селскостопанските площи и 

редки остатъчни гори, съставени почти само от най- ксеротермни дъбове у нас - космат и 

виргилиев, както и храсталаци от драка и ксеротермни тревни екосистеми от белизма, 

садина, луковична ливадина и много терофити. 

На терена не са установени природни местообитания, включени в Приложение 1 на 

ЗБР, нито консервационно значими растителни видове (попадащи в Приложения 2 и/или 3 

на ЗБР, или включени в Червената Книга на България). 

Фауна и животински свят 

Фауната е богата на южни топлолюбиви видове. Безгръбначните са представени от 

множество субмедитерански и източносредиземноморски, както и предноазиатски видове.  

Зооценозите в района са свързани с характера на местообитанията и спецификата на 

биогеографския подрайон. Те са сравнително бедни. Безгръбначната фауна е най-богата. От 

ненасекомните видове, характерни за района, са някои охлюви (клас Gastropoda, тип 

Mollusca), червеи от клас Oligochaeta, множество кърлежи и паяци от клас Arachnida. Най-

богата е безгръбначната фауна, свързана с река Марица и нейните притоци. Видовото 

разнообразие включва различни едноклетъчни протозои, плоски червеи (Plathelminthes), 

мекотели (Mollusca), ракообразни (тип Arthropoda, клас Crustacea), паякообразни 

(Arachnida). Голям е броят на насекомите. 

Птиците са най-добре представеният, като разнообразие и обилие на видовете, клас 

гръбначни животни в района – срещат се видове от семейства Ястребови, Соколови, 

Фазанови, Гълъбови, Пчелоядови, Чучулигови, Лястовицови, Скорцови.  

От бозайниците за района са характерни къртица, полска и домашна мишка, лисица, 

черен пор, див заек.  

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 
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Въздействието по време на строителството е свързано с пряко унищожаване на 

съществуващата растителност в границите на строителните петна на сградите, обектите и 

инфраструктурата. Не се очаква засягане на ценни растителни видове. 

Строителството ще засегне пряко местообитания на видовете, ползващи терена за 

хранене и/или размножаване. Предвид широкото разпространение на открити, тревисти 

местообитания в района, сравнително високата пластичност на характерните за района 

видове, подобно въздействие ще е незначително. Непряко въздействие в съседните райони 

е възможно в резултат на безпокойство, и то при строителни дейности в периферията на 

разглежданите имоти.  

Експлоатацията не е свързана със значимо негативно въздействие. 

В Доклада за ОВОС ще се разгледа и оцени въздействието върху биологичното 

разнообразие. 

3.9. Културно, архитектурно, историческо и археологическо наследство 

Поземлен имот с идентификатор 36110.19.567, в който е предвидено реализирането 

на четвърти комплекс, с Възложител „ЛИЙД ИНДЪСТРИС“ ЕООД е съставен от 

обединението на четири имота с предишни идентификатори 36110.19.108, 36110.19.107, 

36110.19.103 и 36110.19.70. В последния от тях – 36110.19.70 попада археологически обект 

с категория „национално значение“ съгласно чл.146, ал.3 на Закона за културното 

наследство. За обекта са проведени спасителни археологически проучвания в периода 

10.07.2020-17.09.2020 г. В резултат е съставен Протокол от 08.09.2020 г. на експертна 

комисия, назначена със Заповед на министъра на културата, с който е предложено 

освобождаване на имота. Протоколът е одобрен със Заповед № РД-09-792/17.09.2020 г. на 

заместник-министъра на културата. Копие на протокола и заповедта са представени в 

Приложение № 1 към Заданието. 

На територията на имотите, предмет на инвестиционното предложение, няма 

регистрирани недвижими културни ценности и видими на терена материални следи от 

археологически обекти. 

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно:  

Не се очаква въздействие, но е възможно при направа на изкопите за полагане на 

фундаментите на обектите на ИП да се открият нерегистрирани/неизвестни до момента 

археологически находки.  

В Доклада за ОВОС ще бъде анализирано възможното въздействие върху 

компонента. 

3.10. Здравно-хигиенни аспекти на средата 

Имотите, обект на ИП отстоят на 100-200 m от регулационната граница на с. Капитан 

Андреево, община Свиленград.  

На територията на с. Капитан Андреево и на територията на общината няма големи 

производства, които да отделят значими вредности в околната среда.  

Качеството на околната среда в района е добро, което прави имотите подходящи за 

реализиране на планираната инвестиция за крайпътни обслужващи комплекси.  
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Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно: 

Предназначението на предвидените с инвестиционното предложение обекти – 

обществено обслужване и отдих, е свързано с положително въздействие върху здравето на 

хората, които ще се възползват от предлаганите услуги.  

В Доклада за ОВОС ще бъде направена характеристика на здравно-демографските 

условия в района на инвестиционното предложение и общината, като за база за сравнение 

ще бъдат използвани данните за страната.  

Ще се анализират рисковите фактори за здравето в общината и в частност – в 

района на ИП.  

Ще бъде извършена оценка на възможните въздействия и рискове за здравето на 

населението, работещите на обекта през различните фази на реализация на ИП и върху 

посетителите на обектите.  

3.11. Отпадъци и опасни вещества 

Към момента на територията на имота, предмет на ИП, не се извършват дейности, 

свързани с генериране на отпадъци, съхранение или употреба на опасни вещества.  

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно:  

Прогнозните видове отпадъци, които се очаква да се генерират по време на 

отделните етапи на реализация на ИП са разгледани в т. 1.3. от настоящото Задание. При 

управление в съответствие с нормативната уредба по управление на отпадъците не се 

очаква значимо въздействие, в т.ч. кумулативен ефект на отпадъците. 

Дейностите по ИП не са свързани с генериране, съхранение и употреба на опасни 

вещества. 

В Доклада за ОВОС ще се направи оценка на генерираните отпадъци и ще се 

разгледат възможности за тяхното ограничаване и екологосъобразно управление. 

3.12. Рискови енергийни източници (шумове, вибрации, електромагнитни лъчения) 

В района на ИП няма значими източници на шум – основен е транспортния трафик 

по близките пътища. Няма данни за превишения на нормите за шум.  

В района на ИП няма източници на вибрации, лъчения и радиации.  

Прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно:  

Очакваните източници на шум и вибрации са описани по-горе към т.1.3. на 

настоящото задание. Не се предполага значимо кумулативно въздействие.  

В Доклада за ОВОС ще се оцени въздействието от рискови енергийни източници. 

3.13. Генетично модифицирани организми 

Инвестиционното предложение няма отношение към генетично модифицирани 

организми. 
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Въз основа на данните за размер, мащабност, местоположение и характер на ИП, 

очакваните отпадъци и емисии, информацията за съществуващо състояние на околната 

среда и прогнозите на въздействията, в т.ч. кумулативни, като граници на проучването 

за извършване на оценката на въздействието върху околната среда и човешкото здраве 

в настоящата процедура по ОВОС са установени следните:  

- Детайлни анализ и оценка на състоянието на околната среда и въздействието върху 

околната среда и здравето на хората в границите на имотите, обект на ИП; 

- Анализ и оценка на възможността въздействието върху околната среда и човешкото 

здраве да засегне съседни имоти, в т.ч. възможност за кумулативни въздействия. 

 

4. ЗНАЧИМОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕИЗБЕЖНИТЕ И ТРАЙНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА 

ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ 

ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНИ И КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ ПОДРОБНО 

В ДОКЛАДА ЗА ОВОС, В Т.Ч. В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 99Б ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 

109, АЛ. 4 ЗООС 

4.1. Значимост на въздействията върху околната среда 

Значимостта на въздействията върху околната среда и човешкото здраве ще бъдат 

определени чрез подробните анализи и оценки в Доклада за ОВОС, идентифицирани в 

предходната т.3 на настоящото Задание.  

За прогнозите и оценката ще се ползва следния методически подход:  

А. Изходна информация, на която се базират прогнозите и оценките: 

 Размер и мащабност на инвестиционното предложение, същност, физични 

характеристики, процеси и дейности за реализация на отделните етапи, 

емисии и остатъчни вещества; 

 Местоположение; 

 Текущо състояние на околната среда, в т.ч. наличие на чувствителни 

елементи и съществуващи екологични проблеми. 

Б. Оценка на значимостта на въздействията: 

Оценката включва като минимум:  

 Определяне на компонентите на околната среда, които ще бъдат засегнати 

значително; 

 Определяне на преки, непреки/косвени, вторични, кумулативни, 

трансгранични, краткосрочни, средносрочни, дългосрочни, постоянни и 
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временни, положителни и отрицателни последици, при отчитане на целите на 

опазване на околната среда от значение за инвестиционното предложение; 

 Определяне на вероятните значителни последици за околната среда и 

човешкото здраве. 

Значимостта на въздействията в ДОВОС да бъдат определени спрямо елементите по 

чл.95, ал.4 на ЗООС, в т.ч.: 

 населението и човешкото здраве; 

 биологичното разнообразие; 

 земните недра, почвата, водата, въздуха и климата; 

 материалните активи, културното наследство и ландшафта; 

 взаимодействието между елементите. 

Въздействието на ИП върху предмета и целите на опазване на защитена зона 

BG0000212 „Сакар“ ще бъде анализирано и оценено в ДОСВ - самостоятелно приложение 

към Доклада за ОВОС. 

Въздействията върху елементите включват и очакваните последици, произтичащи 

от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия, 

които са от значение за предложението. 

Ще се определи обхвата на въздействието – дали е единствено в рамките на 

отредените имоти за реализиране на инвестиционното предложение, дали се засягат пряко 

или непряко компоненти на околната среда за съседни имоти.  

По отношение на прогнозата за възможно трансгранично въздействие, ИП ще 

се реализира в границите на отредените имоти в землището на с. Капитан Андреево, община 

Свиленград. 

Потенциалните негативни въздействия се очаква да бъдат с ограничен, локален 

обхват, основно в рамките на отредените имоти. Най-близката съседна държава е Гърция, 

която по права линия отстои от имотите, предмет на ИП, на около 1,3 km южно. 

Същността и размера на предвижданията на ИП изключват възможност за 

трансгранично въздействие върху околната среда и човешкото здраве на територията на 

Гърция и други държави. 

Въз основа на направената оценка, в Доклада за ОВОС ще се включат мерки за 

минимизиране на въздействията на етапите за реализация на инвестиционното 

предложение. 

4.2. Информация и оценка по чл. 99б на ЗООС 

На площадката на ИП няма и не се предвижда да има наличие (в т.ч. генериране, 

употреба или съхранение) на опасни вещества в обхвата на Приложение 3 на ЗООС.  

Не е необходимо изготвяне на приложение по чл. 99б от ЗООС и Раздел II на 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях. 
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5. СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС С ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНО 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО ТОЧКИ 

Предложената структура на Доклада за ОВОС е в съответствие с чл. 96, ал.1 на ЗООС 

и включва:  

1. ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ВКЛЮЧВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗМЕРА, ЗАСЕГНАТАТА ПЛОЩ, 

ПАРАМЕТРИТЕ, МАЩАБНОСТТА, ОБЕМА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, 

ОБХВАТА, ОФОРМЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В 

НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ  

1.1. Описание на местоположението на ИП 

Подточката ще съдържа информация за местоположението на ИП, текущото 

ползване на имота, информация за границите и съседите на имота. 

1.2. Описание на физическите характеристики на ИП в неговата цялост и ако е 

приложимо - на необходимите дейности по събаряне и разрушаване, както и 

изискванията относно използването на водите и земните недра - на етапа на 

строителство и на етапа на експлоатация 

Подточката ще съдържа информация за необходимите площи за етапите на ИП – 

изграждане, експлоатация, закриване и рекултивация; необходимите процедури по 

устройствено планиране, връзката с други съществуващи и планирани дейности, 

параметри и показатели за застрояване.  

1.3. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на 

инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), например енергийни 

нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и 

природни ресурси (включително водите, земните недра, почвите и биологичното 

разнообразие) 

Точката ще съдържа следните подточки:  

1.3.1. Описание на дейностите за етапа на експлоатация 

1.3.2. Използвани материали и природни ресурси 

1.4. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии 

(като замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, 

нейонизиращи лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по 

време на етапа на строителство и на етапа на експлоатация 

 

2. ОПИСАНИЕ НА РАЗУМНИ АЛТЕРНАТИВИ (НАПРИМЕР ПО 

ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ТЕХНОЛОГИЯТА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, 

РАЗМЕРА И МАЩАБА), ПРОУЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО СА 

ОТНОСИМИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕГОВИТЕ 

СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, И ПОСОЧВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА 

ИЗБРАНИЯ ВАРИАНТ, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА 



ЗАДАНИЕ 

 за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на 
„Крайпътни обслужващи комплекси в поземлени имоти с идентификатори №№ 36110.27.518, 36110.27.529, 

36110.27.530, 36110.27.531 (комплекс 1), ПИ 36110.20.1507, 36110.20.1508, 36110.20.1509 (комплекс 2),  ПИ 

36110.19.566 (комплекс 3), ПИ 36110.19.567, 36110.19.505 и част от 36110.19.124 - проектен 36110.19.573 (комплекс 4) 

по КККР на с. Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково 

 

 

Ул. „Генерал Скобелев“ №6,        |       ТЕЛ.: +359 899 914 040        |        ФАКС: +359 56 843 747        |        WWW.MULTI-ECOCONSULT.COM 

8000 БУРГАС, БЪЛГАРИЯ 
53 

 

В точката ще бъдат анализирани разгледани и разумни алтернативи, в т.ч.:  

2.1. Нулева алтернатива  

2.2. Алтернативи за местоположение на площта  

2.3. Алтернативи за размера и мащаба на ИП  

2.4. Алтернативи за технологии 

 

3. ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ АСПЕКТИ ОТ ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА (БАЗОВ СЦЕНАРИЙ) И КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА 

ВЕРОЯТНАТА ИМ ЕВОЛЮЦИЯ, АКО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО, ДОКОЛКОТО ПРИРОДНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ 

БАЗОВИЯ СЦЕНАРИЙ МОГАТ ДА СЕ ОЦЕНЯТ ВЪЗ ОСНОВА НА 

НАЛИЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАУЧНИ 

ПОЗНАНИЯ 

Точката ще съдържа следните подточки:  

3.1. Климат 

3.2. Атмосферен въздух  

3.3. Води  

3.3.1. Повърхностни води  

3.3.2. Подземни води  

3.4. Земни недра 

3.5. Почви и земеползване 

3.6. Ландшафт  

3.7. Защитени територии и защитени зони  

3.8. Биологично разнообразие 

3.8.1. Растителност  

3.8.2. Животински свят  

3.9. Материални активи  

3.10. Културно наследство, вкл. архитектурни и археологически аспекти 

3.11. Здравен статус на населението 

3.11.1. Здравно състояние на населението 

3.11.2. Рискови фактори, свързани с населението и човешкото здраве  

3.12. Вредни физични фактори  

3.13. Отпадъци и опасни вещества  

3.13.1. Отпадъци  

3.13.2. Опасни вещества  

3.14. Генетично модифицирани организми  

 

4. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА 

БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ЗНАЧИТЕЛНО ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

НАСЕЛЕНИЕТО, ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 

(НАПРИМЕР ФАУНА И ФЛОРА), ПОЧВАТА (НАПРИМЕР ОРГАНИЧНИ 

ВЕЩЕСТВА, ЕРОЗИЯ, УПЛЪТНЯВАНЕ, ЗАПЕЧАТВАНЕ), ВОДИТЕ (НАПРИМЕР 

ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО), 
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ВЪЗДУХЪТ, КЛИМАТЪТ (НАПРИМЕР ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, 

ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С АДАПТИРАНЕТО), МАТЕРИАЛНИТЕ 

АКТИВИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНИ И 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ, И ЛАНДШАФТЪТ; ОПИСАНИЕТО НА 

ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4 

ОБХВАЩА ПРЕКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ И ВСИЧКИ НЕПРЕКИ, ВТОРИЧНИ, 

КУМУЛАТИВНИ, ТРАНСГРАНИЧНИ, КРАТКОСРОЧНИ, СРЕДНОСРОЧНИ И 

ДЪЛГОСРОЧНИ, ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ, ПОЛОЖИТЕЛНИ И 

ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И В 

НЕГО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЦЕЛИТЕ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Описанието на елементите и същността на вероятното им засягане ще бъде 

направено в последователността на предходната точка 3, както следва:  

4.1. Климат  

4.2. Атмосферен въздух  

4.3. Води  

4.3.1. Повърхностни води  

4.3.2. Подземни води  

4.4. Земни недра  

4.5. Почви и земеползване  

4.6. Ландшафт  

4.7. Защитени зони и територии  

4.8. Биологично разнообразие  

4.8.1. Растителност  

4.8.2. Животински свят  

4.9. Материални активи  

4.10. Културно наследство, вкл. архитектурни и археологически аспекти 

4.11. Население и човешко здраве  

4.11.1. Здравен риск по отношение на населението  

4.11.2. Здравен риск по отношение на работещите на обекта и посетителите 

4.12. Вредни физични фактори  

4.14. Отпадъци и опасни вещества  

4.15. Генетични модифицирани организми  

4.16. Трансгранично въздействие  

4.17. Кумулативен ефект  

4.18. Обобщени данни за потенциалното въздействие на инвестиционното 

предложение върху компонентите на околната среда 

5. ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА 

СРЕДА, ПРОИЗТИЧАЩИ И ОТ: 

5.1. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, 

включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, 

ако е приложимо  
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5.2. Използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, 

почвата, водите и биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е 

възможно, устойчивото наличие на тези ресурси  

5.3. Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и 

радиация; възникването на вредни въздействия и обезвреждането и 

оползотворяването на отпадъците  

5.4. Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната 

среда, включително вследствие на произшествия или катастрофи  

5.5. Комбинирането на въздействието с въздействието на други 

съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, като се вземат предвид 

всички съществуващи проблеми в околната среда, свързани с области от особено 

екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с 

използването на природни ресурси  

5.6. Въздействието на инвестиционното предложение върху климата 

(например естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на 

инвестиционното предложение спрямо изменението на климата  

5.7. Използваните технологии и вещества  

 

6. ОПИСАНИЕ НА ПРОГНОЗНИТЕ МЕТОДИ ИЛИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ 

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРОБНОСТИ ЗА 

ЗАТРУДНЕНИЯТА (НАПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ ИЛИ ЛИПСА 

НА НОУ-ХАУ), КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е СРЕЩНАЛ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМАТА 

ИНФОРМАЦИЯ, И ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕСИГУРНОСТ  

Информацията ще бъде предоставена в две подточки:  

6.1. Закони, наредби, методики, методични указания, инструкции, заповеди, 

постановления, правилници, стратегии, план-програми и други литературни 

източници използвани при изготвянето на ДОВОС  

6.2. Основен и специфичен подход използван при изготвянето на ДОВОС 

 

7. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ, 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ - ПРЕМАХВАНЕ 

НА УСТАНОВЕНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, И ОПИСАНИЕ НА 

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (НАПРИМЕР ИЗГОТВЯНЕТО НА 

АНАЛИЗ СЛЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ), 

КАТО СЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ ДО КАКВА СТЕПЕН ЩЕ БЪДАТ ИЗБЕГНАТИ, 

ПРЕДОТВРАТЕНИ, НАМАЛЕНИ ИЛИ ПРЕМАХНАТИ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО 

ЗДРАВЕ 
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8. ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ 

БЕДСТВИЯ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГО; СЪОТВЕТНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА Е ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ ОЦЕНКА НА РИСКА; 

ОПИСАНИЕТО ВКЛЮЧВА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ СМЕКЧАВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ТЕЗИ СЪБИТИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КАКТО И ПОДРОБНОСТИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТТА И 

ЗА ПРЕДЛАГАНОТО РЕАГИРАНЕ ПРИ ТАКИВА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 

Информацията ще бъде предоставена в две подточки:  

8.1. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на 

инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве от оценката на 

риска  

8.2. Описание на приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или 

смекчаване на значителните неблагоприятни последици от голяма авария  

 

9. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА 

КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ИЛИ НА 

ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА И ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДЪРЖАВИ - В 

ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ, ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ 

КОНСУЛТАЦИИ  

В точката ще се представи таблица с нанесени получените становища в резултат 

на консултациите за изготвяне на Заданието за обхват и съдържание на Доклада за 

ОВОС. В таблицата ще бъде описан начина на отразяване на всяко становище, с 

мотивите за приемане/отхвърляне на направени, предложения/бележки/искания. 

Копия на становищата ще се предоставят като Приложение към Доклада за 

ОВОС.  

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 83, АЛ. 5 

В точката ще бъде представена следната информация:  

10.1. Изводи относно очакваното въздействие върху компонентите на 

околната среда и здравето на хората в резултат на реализиране на инвестиционното 

предложение  

10.2. Заключение  

 

11. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ 

Ще бъде представено като самостоятелно Приложение към Доклада за ОВОС. В 

съответствие с определението по т.27 от §1 на Допълнителните разпоредби към ЗООС, 

нетехническото резюме представлява кратко изложение на достъпен за 

обществеността език на информацията в доклада за ОВОС в обем не по-малък от 10 на 
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сто от обема на доклада, съдържащо необходимите нагледни материали (карти, снимки, 

схеми). 

 

12. ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ (ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, НЕДОСТИГ 

ИЛИ ЛИПСА НА ДАННИ), СРЕЩНАТИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ 

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС  

13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ - ПО ПРЕЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН 

ИЛИ НА ОПРАВОМОЩЕНОТО ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ  

14. РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК, В КОЙТО СЕ ИЗБРОЯВАТ ПОДРОБНО 

ИЗТОЧНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПИСАНИЯТА И ОЦЕНКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ 

В ДОКЛАДА 

6. СПИСЪК НА НЕОХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, СПИСЪЦИ И ДРУГИ 

Като Приложения към Доклада за ОВОС ще бъдат представени:  

 Списък на Колектива експерти и попълнени декларации по чл.11, ал.4 от Наредбата 

за ОВОС от всеки експерт  

 Копия на получените становища в резултат на консултациите по изготвяне на 

Заданието за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС; 

 Копия на други документи и становища, имащи отношение към ИП и процедурата 

по ОВОС; 

 Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС; 

 ДОСВ; 

 Нетехническото резюме на Доклада за ОВОС. 

 

7. ЕТАПИ, ФАЗИ И СРОКОВЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

Етапите, фазите и сроковете за разработване на Доклада за ОВОС са съобразени с: 

 необходимото време на експертите за изготвяне на документацията, в т.ч. 

анализите, прогнозите и оценките на въздействията върху околната среда и 

човешкото здраве и 

 нормативно определените срокове за отделните етапи и за произнасяне на 

компетентните органи в рамките на процедурата. 

Етап 1: Задание за обхват и съдържание на Доклада за ОВОС 

1.1.Изготвяне на достатъчна информация за провеждане на консултации относно 

обхвата и съдържанието на Доклада за ОВОС – проект на Задание за обхвата и 

съдържанието на Доклада за ОВОС – в срок от 10 дни от получаване на 

необходимата документация от Възложителите и указанията на РИОСВ-

Хасково за приложима процедура по реда на глава шеста на ЗООС и по чл.31 от 

ЗБР; 
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1.2.Провеждане на консултации за срок от 10 дни по проекта на Задание за обхват и 

съдържание на Доклада за ОВОС с компетентния орган по процедурата, 

специализираните ведомства и представителите на засегнатата общественост; 

1.3.Изготвяне на справка за извършените консултации с мотиви за приетите и 

неприети бележки и препоръки; 

1.4.Допълване на проекта на Задание; 

Етап 2: Доклад за ОВОС и ДОСВ 

2.1. Изготвяне на Доклад за ОВОС в срок от 20 дни от получаване на становищата 

в резултат на консултациите по Заданието. 

2.2. Изготвяне на ДОСВ в срок от 30 дни от получаване на необходимата 

документация от Възложителите и указанията на РИОСВ-Хасково за необходимост от 

изготвяне на ДОСВ. 

2.2. Внасяне на Доклада за ОВОС и ДОСВ с приложенията към тях за оценка на 

качеството им в РИОСВ-Хасково (оценката на качеството се извършва в нормативен срок 

от 30 дни) 

Етап 3: Осигуряване на обществен достъп и провеждане на обществено 

обсъждане по Доклада за ОВОС и ДОСВ 

3.1. Предоставяне на докладите за обществен достъп, организиране и провеждане на 

обществено обсъждане (минимум 30 дни след като Възложителят обяви в средствата за 

масово осведомяване и/или по друг подходящ начин датата, мястото и часът за 

провеждане на общественото обсъждане). 

3.2. Предоставяне на РИОСВ-Хасково на резултатите от общественото обсъждане – 

протокол, получени становища (в срок до 7 дни след общественото обсъждане) и 

становище на Възложителя по направените предложения, препоръки, мнения и възражения 

(в срок до 10 дни след общественото обсъждане).  

Етап 4: Издаване на Решение по ОВОС 

4.1. Провеждане на заседание на Експертния екологичен съвет към РИОСВ-Хасково 

за разглеждане на документацията по ОВОС 

4.2. Издаване на Решение по ОВОС от директора на РИОСВ-Хасково (нормативен 

срок от 45 дни след провеждане на общественото обсъждане) 

 

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

8.1. Изготвяне на ДОСВ 

ИП попада в обхвата на защитена зона по смисъла на ЗБР - BG0000212 „Сакар“ за 

опазване на природните местообитания. Преценката за вероятна степен на отрицателно 

въздействие на ИП е, че същото има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, предвид 
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което е изискано да се изготви ДОСВ върху предмета и целите на опазване на защитената 

зона, като отделно приложение към Доклада за ОВОС. 

8.2. Съвместяване на процедурата по ОВОС с процедурата по екологична оценка за 

ПУП-ПР, ПЗ и ПП 

Тъй като имотите, предмет на инвестиционното предложение, към настоящия 

момент са с трайно предназначение на територията: земеделска земя, за реализацията на 

инвестицията е необходимо провеждане на процедура по промяна предназначението на 

земята, и изработване и процедиране на ПУП-ПР и ПЗ. За трасетата на необходимата 

съпътстваща линейна инфраструктура – електроснабдяване, водоснабдяване, пътни връзки, 

минаващи извън урбанизирани територии е необходимо изготвяне на ПУП-ПП.  

Подробните устройствени планове са включени в Приложение № 2 на Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и подлежат 

на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) 

по смисъла на глава шеста на ЗООС. Предвид разпоредбата на чл.91, ал.2 на ЗООС, с 

цитираното по-горе писмо директорът на РИОСВ-Хасково е обърнал внимание на 

възможността за допускане извършването на само една от процедурите по глава шеста 

на ЗООС – процедурата по ОВОС, съвместена с процедурата по ОС по чл.31 от ЗБР. 

8.3. Източници на информация, които ще бъдат използвани за разработването на 

Доклада за ОВОС 

А. Приложима нормативна уредба – ще бъдат съобразени следните Закони и 

относимата към ИП подзаконовата нормативна база към тях: 

 ЗООС и Наредбата за ОВОС; 

 ЗБР и Наредбата за ОС; 

 Закон за управление на отпадъците; 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

 Закон за ограничаване изменението на климата; 

 Закон за водите; 

 Закон за защита на растенията; 

 Закон за почвите; 

 Закон за защита от шума в околната среда; 

 Закон за защитените територии; 

 Закон за опазване на земеделските земи и Правилник за прилагането му; 

 Закон за културното наследство; 

 Закон за защита при бедствия; 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за горите; 

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

 Закон за здравето; 

Б. Документация, предоставена от Възложителя на ИП: 

 Проектна документация; 
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 Становища на ведомства и компетентни органи, имащи отношение към ИП. 

В. Литературни източници и статистическа информация:  

 Официални статистически данни, доклади и бюлетини; 

 Стратегии, планове и програми, имащи отношение към ИП – национални, 

регионални и общински; 

 Стратегии, планове и програми, поставящи цели по опазване на околната 

среда, относими към ИП – в областта на климата и адаптацията към 

климатичните изменения, биологичното разнообразие, отпадъците, водите, 

риска от наводнения, риска от бедствия, почвите, ; 

 Информация от институции получена по реда на Закона за достъп до 

обществена информация. 

В Доклада за ОВОС ще бъдат описани конкретните източници на информация, 

използвани от всеки експерт.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

 Приложение № 1: Заповед № РД-09-792/17.09.2020 г. на Министерство на културата 

с приложен Протокол от 08.09.2020 г. 

 

 

Изготвил: 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР СОТИРОВ 

Консултант по ОС 

„МУЛТИ ЕКО КОНСУЛТ“ ООД 

 


