
Информация  
за  преценяване  на  необходимостта  от  ОВОС  

(Сvгласно  Приложение  2 към  чл. 6 на  Наредба  за  условията  и  реда  за  извършване  на  
оценка  на  въздействието  върху  околната  среда, обн. ДВ., бр. 25 от  18 март  2003 г., изм. 
ДВ. бр.3 от  10 януари  2006г. изм. и  доп. ДВ, бр.80 от  9 октомври  2009 г., изм. и  доп. ДВ, 
бр.29 от  16 април  2010г., изм. ДВ  бр.3 от  11 Януари  2011 г., изм. и  доп. ДВ, бр.94 от  30 
Ноември  2012 г  ,в  сила  от  30.11.2012 г., бр. 12 от  12.02.2016 г., в  cuna от  12.02.2016 г. 

изм. - ДВ, бр. 3 от  2018 г. ) 

„Изграждане  на  виnна  сгра.о.а  в  поземnени  имоти  №  452 и  №  
453 в  местност  „Сnьнчева  nъка", землище  гр. Айтос, община  
Айтос. 

В  ЪЗЛОЖИТЕЛ: 

На.ажие  Xanиn Хасан  ЕГН  6806210853 

гр.Айтос,уn."Хр.6отев  " №  43,ет.3 



Информация  за  преценяване  на  необходимостта  от  ОВОС  

Необкодимостта  от  настоящата  Информация  за  преценяване  на  необкодимостта  

от  ОВОС  е  преценена  от  компетентният  орган  РИОСВ  - Бургас  с  Изх.№ПД-31б2/2017 г. 

Т.10 „б" - инфаструктурни  инвестиционни  предложения; за  урбанизирано  
развитие, включително  строителство  на  rьрговски  центрове  и  паркинги; 

Местоположението  на  предвидения  за  реализирането  на  инвестиционното  
предложение  имот  е  показано  на  приложената  скица  . 

Досrьпът  до  имота  ще  се  осъществи  от  съществуваща  транспортна  мрежа. Имотът  
не  засяга  територии  за  опазване  на  обекти  на  културното  наследство, не  попада  в  
защитени  територии  по  реда  на  Закона  за  затцитените  територии, не  попада  в  защитена  
зона  по  реда  на  Закона  за  биологичното  разнообразие . Най-близко  разположените  
защитени  зони  са: 

- Защитена  зона  "Айтоска  планина" с  идентификационен  код  BG0000151 

определена  за  за  опазване  на  естествените  местообитания  и  на  дивата  флора  и  
фауна  по  чл. 6, ал. 1, т. 1 и  2 от  Закона  за  биологичното  разнообразие  (ЗБР); 

- 

	

	Защитена  зона  "Трите  братя" с  идентификационен  код  BG0000119 определена  
за  опазване  на  за  опазване  на  естествените  местообитания  и  на  дивата  флора  и  
фауна  по  чл. б, ал. 1, т. 1 и  2 от  Закона  за  биологичното  разнообразие  (ЗБР); 

I. Информация  за  контакт  с  възложителя: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Наджие  Xanиn Хасан  

гр.Айтос,уn."Хр.6отев  " №  43,ет.3 

II. Характеристики  на  инвестиционното  предложение  

1. Резюме  на  предложението  

Предложението  е  свързано  с  намерението  да  се  изгради  на  вилна  сграда  в  
поземлени  имоти  №  452 и  №  453 в  местност  „Слънчева  лъка", землище  гр. Айтос, 
община  Айтос. Общия  брой  на  обитателите  ще  е  4 души. Сградата  ще  е  свободно  стояща  
и  е  ситуирана  така, че  да  се  спазят  отстоянията  към  страничните  регулационни  граници  и  
отстоянието  от  уличната  регулация, като  са  предвидени  паркомяста  в  имота. 
Градоустройствените  показатели  за  имота  са  както  следва: плътност  на  застрояване  макс. 
40%; кота  корниз  Н  макс.=7,Ом; Кинт  макс. 0,8 и  минимална  площ  за  озеленяване  до  60%о. 

Водоснабдяването  на  имота  е  предвидено  да  стане  чрез  връзка  от  новопроектиран  
полиетиленов  водопровод, минаващ  по  улицата  пред  имота. Трасето  на  
новопроектирания  водопровод  е  предвидено  да  върви  по  улицата  пред  имота. 
Водопроводното  отклонение  ще  се  изпълни  от  ПЕВП  тръби. В  парцела  ще  се  изгради  
нова  водомерна  шакта, разположена  на  разстояние  до  2м  от  регулационната  линия, в  
която  ще  се  монтира  водомер. 

За  закранване  на  новопроектираната  сграда  с  електричество  ще  се  използва  



съществуващата  инфраструктурна  мрежа, изградена  за  обслужване  на  съседните  сгради. 

Транспортният  и  пешеходен  достъп  до  имота  ще  стане  посредством  съществуваща  
обслужваща  улица, с  която  имоrьт  граничи  непосредствено . 

Основната  цел  на  разработката  е  промяна  на  предназначението  и  урегулиране  на  
имотите. Поземлени  имоти  с  идентификатор  №452 и  453, местност  „Слънчева  Лъка  ", гр. 

Айтос, община  Айтос  са  с  обща  площ  2384 кв.м., с  начин  на  трайно  ползване  „ нива". 
Строителството  ще  се  извършва  при  реализиране  на  следните  процеси: 

• Създаване  на  плътни  ограждения  преди  започване  на  строителството  около  имота, с  
цел  запазване  състоянието  на  съседните  парцели  по  време  на  строителството  на  
сградата; 

• Провеждане  на  рекултивационни  мероприятия  след  завършване  на  строителството ; 

• Озеленяване  на  20 °Io с  растителност, съобразена  с  естествената  растителност  на  
района; 

• Създаване  на  тревни  площи. 

• Спазването  на  тези  мероприятия  ще  доведе  до  минимални  въздействия  върку  околната  
среда  и  най-вече  физическата  ерозия  на  почвата  се  ограничава  до  80 °Io от  общата  
площ  на  имота. 

Строителството  на  обекта, включва  следните  процеси: 
• Подготвителни  работи; 
• Изграждане  на  площадкова  канализация ;. 

• Изкопни  работи  за  полагане  на  основите; 
• Строителни  работи, а  именно  полагане  на  арматура, изливане  на  бетони, съгласно  

конструкциите  на  сградата, зидарии  и  др. до  изграждане  на  покривите. Измазване  на  
сградите  вътрешно  и  външно, като  се  следи  за  полагане  на  изискуемите  
топлоизолационни  материали, с  цел  икономии  на  топлина  през  зимата  и  на  
електроенергия  за  поддържане  на  климатичните  условия  в  сградата  през  лятото; 

• Довършителни  работи  във  връзка  с  благоустрояване  на  район, почистване  и  
превеждане  в  съответствие  на  евентуално  засегнати  съседни  площи. 

1.1 Водоснабдяване: 

Водоснабдяването  на  имота  е  предвидено  да  стане  чрез  връзка  от  новопроектиран  
полиетиленов  водопровод, минаващ  по  улицата  пред  имота. Трасето  на  
новопроектирания  водопровод  е  предвидено  да  върви  по  улицата  пред  имота. 
Водопроводното  отклонение  ще  се  изпълни  от  ПЕВП  тръби. В  парцела  ще  се  изгради  
нова  водомерна  шакта, разположена  на  разстояние  до  2м  от  регулационната  линия, в  
която  ще  се  монтира  водомер. 

1.2. hанализация: 

Отвеждането  на  отпадните  води  от  санитарите  прибори  на  бъдещата  сграда  ще  
стане  чрез  PVC в  Ф  1 lОмм. Отводнителните  тръби  ще  се  заустват  във  ВиК/PVC ф  1 lОмм  
/. Всички  вертикални  клонове  ще  се  изведат  на  О,ЗОм  над  покрива  на  сградата, покрити  с  
вентилационни  шапки. На  всеки  етаж  по  вертикалните  клонове  ще  се  оставят  Р.О. за  
ревизия  на  0.80м  от  пода. Всички  хоризонтални  канализационни  клонове, ще  се  бъдат  
изпълнени  от  деболостенни  PVC тръби  ф  1 бОмм  и  ще  се  включват  в  площадкова  
канализация. Битово-отпадните  води  ще  се  заустят  в  локално  пречиствателно  
съоражение . Изграждането  на  локално  пречиствателно  съоръжение /станция, който  
отговаря  на  техническите  и  санитарно-хигиенните  изисквания  не  противоречи  на  
изискванията  на  утвърдения  ПУРБ  в  обхвата  на  водно  тяло. 



Отпадъчните  води  от  локално  пречиствателно  съоръжение /станция  до  изграждане  
на  ГПСОВ  Айтос  ще  се  предават  периодично  за  пречистване  в  най-близката  ГПСОВ  с  
утвърдена  точка  на  заустване . 
Дъждовните  води  от  покрива  ще  се  отвеждат  от  водосточни  тръби  и  ще  се  отчитат  
свободно  на  терена. 

2. Доказване  на  необходимостга  от  инвестиционното  предложение: 

Местоположението  и  устройствените  дадености  на  местност  местност  „Слънчева  Лъка", 
гр. Айтос, община  Айтос  са  предпоставка  за  развитието  като  дестинация  за  
целогодишено  ползване. 

Разглежданият  обект  попада  в  близост  до  територията  на  населено  място  и  е  с  
характеристики , съответстващи  на  по-голяма  част  от  складовите  сгради. 
Необходимосrга  от  изготвяне  на  инвестиционното  предложение  произтича  от  
изискванията  за: запазване  на  съществуващто  екологично  равновесие; хармонизиране  
факторите  на  ландшафта  с  бъдещото  строителство  и  функции  на  обекта; 

З. Връзка  с  други  съществуващи  и  одобрени  с  устройствен  или  друг  план  дейности: 
Няма  

4. Подробна  информация  за  разгледани  алтернативи: 

Не  се  предлагат  алтернативни  варианти  за  реализиране  на  инвестиционното  
предложение . 

5. Местоположението  на  площадката, включително  необходима  площ  за  временни  
дейности  по  време  на  строителството: 

За  местоположението  на  имота  за  реализиране  на  инвестиционното  намерение  прилагаме  
скица, издадена  от  Община  Айтос. Съгласно  същата  имотът, в  който  ще  се  осъществи  
инвестиционното  предложение  е  с  начин  на  трайно  ползване: нива  и  трайно  
предназначение  на  територията: земеделска  
Имотът  не  засяга  територии  за  опазване  на  културното  наследство, не  попада  в  защитени  
територии  по  реда  на  Закона  за  защитените  територии  и  не  попада  в  защитена  зона  по  
реда  на  Закона  за  биологично  равновесие: Защитена  зона  "Айтоска  планина" с  
идентификационен  код  BG0000151 определена  за  за  опазване  на  естествените  
местообитания  и  на  дивата  флора  и  фауна  по  чл. б, ап. 1, т. 1 и  2 от  Закона  за  
биологичното  разнообразие  (ЗБР); 
Защитена  зона  "Трите  братя" с  идентификационен  код  BG0000119 определена  за  
опазване  на  за  опазване  на  естествените  местообитания  и  на  дивата  флора  и  фауна  по  чл. 
б, ал. 1, т. 1 и  2 от  Закона  за  биологичното  разнообразие  (ЗБР); 

б. Описание  на  основните  процеси  (по  проспектни  данни), капацитет: 

Инвестиционното  предложение  е  свързано  с  изграждане  и  експлоатация  на  вилна  сграда  
Предвид  характера  и  функционалното  предназначение  на  обекта  не  се  очаква  да  бъдат  

налични  опасни  химични  вещества  на  площадката. Инвестиционното  предложение  е  за  



ново  строителство . След  приключването  на  строителните  дейности  и  озеленяването  ще  

започне  функционирането  на  сградата  по  предвиденото  й  предназначение . Не  се  очаква  
формирането  на  опасни  вещества  от  приложение  №3 към  ЗООС. 

7. Схема  на  нова  или  промяна  на  съществуваща  пътна  инфраструктура : 

Транспортният  и  пешеходен  достъп  до  имота  ще  стане  посредством  съществувяпщ  
обслужваща  улица, с  която  имотът  граничи  непосредствено . 

8. Програма  за  дейностите  включително  за  строителство, експлоатация  и  фазите  на  
закриване, възстановяване  и  последващо  използване: 

Към  реализирането  на  инвестиционното  предложение  ще  се  присrьпи  след  
утвърждаването  на  цялата  проектна  документация . Предвиден  е  срок  за  осъществяване  
на  строителните  дейности  2-3 години, при  следните  етапи: 

-изкопни  дейности  за  основите  на  сградите  
-груби  строителни  дейности  
-външни  и  вътрешни  довършителни  дейности  
-свързване  със  съществуващата  инженерна  инфраструктура  
-въвеждане  в  експлоатация  

9. Предлагани  методи  за  строителство  

Градоустройствените  показатели  са  както  следва: 

-макс. Плътност  на  застрояване -40%о  

-макс. Етажност-Зет./hкорниз-7,Ом. 

-Кинт-0,8 

-мин. Озеленяване -60%о  

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

По  време  на  строителството  ще  се  използват  следните  природни  ресурси: хумус, вода, 
баластра, пясък, гориво  за  техниката, ел. енергия; Излишните  земни  маси  ще  се  извозват  
на  депо  определено  от  общината. Баластрата  и  пясъка  ще  се  използват  при  изграждането  
на  обектите. Строителните  материали-бетон, разтвори, тръби  и  др. Ще  се  доставят  от  
фирмата  изпълнител . По  време  на  строителните  работи, инвестиционното  предложение  
не  включва  използване, съхранение, транспорт, производство  и  работа  с  материали, 
които  могат  да  бъдат  опасни  за  околната  среда  и  здравето  на  хората. 
По  време  на  строителството  ще  се  използват: тухли, бетон, керамика, дървесен  материал, 
PVC тръби, баластра, цимент, вода. 

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



При  осъществяването  на  изкопни  и  строителни  дейности  за  обособяването  на  
територията  се  очаква  отделяне  на  смесени  строителни  отпадъци  от  използваните  
строителни  материали: 

1701 01 - бетон; 
1701 02 - тукли; 
17 01 03 - керемиди, плочки, фаянсови  и  керамични  изделия; 
17 01 07 - смеси  от  бетон, тукли, керемиди, плочки, фаянсови  и  керамични  

изделия, различни  от  упоменатите  в  17 01 06; 

17 02 01 - дървесен  материал; 
17 02 02 - сrькло; 

Строителните  отпадъци, които  ще  се  формират, изискват  специален  контрол  по  тяхното  

събиране  и  извозване. Съгласно  изискванията  чл. 11, ал.1 от  Закона  за  управление  на  

отпадъците, следва  да  бъде  изготвен  План  за  управление  на  строителните  отпадъци, 

който  ще  бъде  включен  в  обхвата  на  инвестиционния  проект  по  глава  осма  от  Закона  за  

устройство  на  територията. 

При  експлоатацията  на  обекта  ще  отпадат  битови  отпадъци  от  група  №  20 - смесени  
битови  отпадъци  с  код  №  20.03.01, отпадятди  от  функционирането  на  обекта. Те  

представляват  предимно  смет  и  др. и  се  събират  в  контейнери  на  определена  за  целта  

площадка. При  работното  проектиране  ще  се  предвидят  броя  и  ситуирането  на  
площадката  за  контейнерите . Задължение  на  Възложителя  е  да  уведоми  Общината, 

обслужвяща  района, за  включване  на  инвестиционното  предложение  в  системата  за  

сметосъбиране  и  транспортиране  отпадъците  на  община  Айтос, за  доставка  на  
необходимия  брой  и  вид  контейнери, който  ще  се  конкретизира  в  зависимост  от  базата  и  

броя  на  пребиваващите  в  нея. Както  и  за  транспортиране  формирания  отпадък  до  
РДНБО. Излязлото  от  употреба  електрическо / електронно  оборудване  (ИУЕЕО) и  

флуоресцентни  тръби  и  други  отпадъци  трябва  да  се  третират  съгласно  Наредбата  за  
изискванията  за  пускане  на  пазара  на  електрическо  и  електронно  оборудване  и  

третиране  и  трансnортиране  на  електрическо  и  електронно  оборудване . ИУЕЕО  се  

третира  аналогично  на  излезлите  от  употреба  живачни  лампи, по  указания  по-горе  ред, 

след  което  се  предават  на  фирми, притежаващи  съответните  разрешителни  за  

обезвреждането  им  или  в  пунктове, които  е  необкодимо  да  се  открият  на  територията  на  
Общината. Не  се  очаква  генерирането  на  други  производствени  и  опасни  отпадъци  при  

нормалната  експлоатация  на  обекта. 

12. Информация  за  разгледани  мерки  за  намаляване  на  отрицателните  въздействия  

върху  околната  среда: 

Дейността  е  планирана  съобразно  нормативните  разпоредби, като  е  сведена  до  минимум  

вероятността  от  възникване  на  опастност  за  околната  среда  и  здравето  на  хората. 
Реализирането  на  инвестиционното  намерение  не  е  свързано  със  значими  отрицателни  
въздействия  върху  компонентите  на  околната  среда. 



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

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

строителство  и  третиране  на  отпадъчните  води): 

➢ добив  на  строителни  материали  - НЕ  
➢ За  захранване  на  новопроектираната  сграда  с  електричество  ще  се  използва  

съществуващата  инфраструктурна  мрежа, изградена  за  обслужване  на  района. 
➢ Водоснабдяването  на  имота  е  предвидено  да  стане  чрез  връзка  от  новопроектиран  

полиетиленов  водопровод, минаващ  по  улицата  пред  имота. Трасето  на  
новопроектирания  водопровод  е  предвидено  да  върви  по  улицата  пред  имота. 
Водопроводното  отклонение  ще  се  изпълни  от  ПЕВП  тръби. В  парцела  ще  се  
изгради  нова  водомерна  шахта, разположена  на  разстояние  до  2м  от  
регулационната  линия, в  която  ще  се  монтира  водомер. 

14. Необходимост  от  други  разрешителни, свързани  с  инвестиционното  

предложение: 

Във  връзка  с  реализирането  на  инвестиционното  предложение  ще  се  проведат  

процедури  за  издаване  на  разрешителни  и  съгласуване  с  Община  Айтос, РИОСВ  - 

Бургас, РЗИ  Бургас  и  предварителни  договори  с  ЕВН  България  Електроразпределение  

АД  Бургас  и  ВиК  ООД  Бургас. 

15. Замърсяване  и  дискомфорт  на  околната  среда: 
С  инвестиционното  предложение  се  цели  интегриране  на  предвижданията  по  отношение  

на  околната  среда  в  процеса  на  развитие  като  цяло  и  опазване  на  околната  среда, 
основавайки  се  на  следните  принципи. 

- устойчиво  развитие; 
- предимство  на  предотвратяването  на  замърсяване  пред  последващо  отстраняване  на  

вредите, причинени  от  него; 
- елиминиране  на  рисковете  от  замърсяване  за  хората  и  околната  среда. 

По  такъв  начин  ще  се  гарантира  в  максимална  степен  защитата  на  природната  среда  и  

здравето  на  хората, решавайки  проблемите  по  урегулиране  на  територията  в  областта  на  

околната  среда. 
Предлаганото  инвестиционно  предложение  няма  да  доведе  до  замърсяване  и  дискомфорт  

на  околната  среда  rьй  като: 
➢ не  се  предвиждат  дейности, при  които  се  отделят  значителни  емисии  на  замърсители  

в  околната  среда; 
➢ не  се  засягат  чувствителни, уязвими, защитени, санитарно-охранителни  зони  и  др. 

➢ предвиждат  се  съответните  решения  за  екологосъобразно  третиране  на  отпадъчните  

води; 
➢ третирането  на  отпадъците  ще  се  осъществява  в  съответствие  с  изискванията  на  ЗУО  

(ДВ, бр.53/2012 г.). 

16. Риск  от  инциденти: 

Реализирането  на  инвестиционното  намерение  не  предвижда  извършването  на  дейности  

и  изграждането  на  съоръжения, които  могат  да  доведат  до  инциденти, застрашаващи  

околната  среда. 



Неразделна  част  от  техническия  проект  е  част  Безопасност, хигиена  на  труда  и  пожарна  

безопасност, в  който  са  набелязани  мерки  за  предотвратяване  на  инцидентите  при  
изкопните  дейности, работата  с  машини  и  за  противопожарна  охрана. 

По  време  изкопните  и  строителните  дейности  заетите  с  тях  работници  ще  се  допускат  на  

работа  след  провеждане  на  всrьпителния  и  периодичните  инструктажи  и  вписването  в  

книгата  за  инструктажите . Допускането  в  района  на  обекта  става  само  при  наличието  на  

необходимото  работно  облекло  и  предпазни  средства. 

Строителната  площадка  ще  бъде  оградена  и  назначена  окрана  с  цел  недопускане  
навлизане  на  хора  извън  работното  време  и  предотвратяване  на  нещастни  случаи  и  
инциденти. 

III. Местоположение  на  инвестиционното  предложение: 

1. План, карти  и  снимки, показващи  границите  на  инвестиционното  предложение, 

даващи  информация  за  физическите, природните  и  антропогенни  

характеристики, както  и  за  разположените  в  близост  елементи  на  
Националната  екологична  мрежа  и  най-близко  разположените  обекти, 
подлежащи  на  здравна  защита  и  отстоянията  до  тях: 

Възложителя  на  инвестиционното  предложение  за  Изграждане  на  вилна  сграда  в  

поземлени  имоти  №  452 и  №  453 в  местност  „Слънчева  лъка", землище  гр. Айтос, 

община  Айтос  е  Наджие  Халил  Хасан  

Поземления  имот  не  попада  в  Защитена  зона  от  общоевропейската  екологична  мрежа- 

Натура  2000. 

Дейностите  от  реализирането  на  инвестиционното  предложение  не  се  очаква  да  
предизвикат  въздействия  с  трансграничен  характер. 

2. Съществуващи  ползватели  на  земи  и  приспособяването  им  към  площадката  или  
трасето  на  обекта  на  инвестиционното  предложение  и  бъдещи  планирани  
ползватели  на  земи: 
Обекта  е  собственост  на  Възложителя . 

З. Зониране  или  земеползване  съобразно  одобрени  планове. 

Предвидено  е  изграждане  вилна  сграда  в  поземлени  имоти  с  идентификатор  №  452 и  №  

453 в  местност  „Слънчева  лъка", землище  гр. Айтос, община  Айтос  Имотите  в  които  ще  

се  осъществи  инвестиционното  предложение  е  с  трайно  предназначение  на  територията  

- нива  и  начин  на  трайно  ползване  - за  земеделски  нужди; 

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

зони, санитарно-охранителни  зони  около  водоизточниците  и  съоръженията  за  

питейно-битово  водоснабдяване  и  около  водоизточниците  на  минерални  води, 
използвани  за  лечебни, профилактични, питейни  и  хигиенни  нужди  и  др. 

Национална  екологична  мрежа: 

В  непосредствена  близост  до  имота  няма  чувствителни  зони, уязвими  зони, защитени  

зони, санитарно-охранителни  зони, елементи  от  Националната  екологична  мрежа. 



Най-близко  разположената  защитена  зона  до  имота  е  Защтена  зона  (33) "Айтоска  
планина" BG 0000151 , кореспондираща  с  Директива  за  запазване  на  природните  
местообитания  и  на  дивата  флора  и  фауна. 

4а) Качеството  и  регенеративната  способност  на  природните  ресурси  

Малка  е  вероятността  от  засягане  на  качествата  и  регенеративната  способност  на  
природните  ресурси  в  района. 

5. Подробна  информация  за  всички  разгледани  алтернативи  за  местоположение. 

Инвестиционното  предложение  няма  алтернатива  относно  местоположението  на  обекта. 

7V. Характеристики  на  потенциалното  въздействие  при  реализацията  на  

инвестиционното  предложение  
1. Въздействие  върху  хората  и  тяхното  здраве, земеползването, материалните  

активи, атмосферния  въздух, атмосферата, водите, почвата, земните  недра, 
ландшафта, природните  обекти, минералното  разнообразие, биологичното  
разнообразие  и  неговите  елементи, защитените  територии, паметници  на  
културата, различните  видове  отпадъци  и  техните  местонахождения, както  и  
някои  генетично  модифицирани  организми  

Процесът  на  реапизация  на  инвестиционното  предложение  ще  бъде  съобразен  с  всички  
законови  и  нормативни  изисквания, и  няма  да  води  до  значими  негативни  последици  по  
отношение  на  компонентите  на  околната  среда. Не  се  очаква  вредно  въздействие  върху  
хората  живеещи  в  района  и  тяхното  здраве. 
Теренът  на  инвестиционното  предложение  е  отдапечен  от  населени  места, поради  което  
няма  вероятност  от  отрицателно  въздействие  върху  хората  и  тяхното  здраве. Най-голямо  
значение  за  работниците  има  шумовото  натоварване, но  ще  се  предвидят  съответните  
мерки  за  намаляването  му  върху  работната  среда. 
По  време  СМР  ще  се  отделят  неорганизирани  емисии  от  прак  и  изгорели  газове  от  
строителната  и  транспортната  техника. По  време  на  строително  изкопните  и  строително  
монтажните  работи  не  се  предвиждат  източници  на  организирани  емисии. 

В  този  период  ще  се  извършват  различни  по  вид  дейности, като: - изкопни  работи, 

отнемане  на  кумусен  слой  и  земни; - транспорт  и  депониране  на  отнетия  хумусен  слой  и  

земни  маси; - обратно  засипване  на  земни  маси; - строително -монтажни  дейности; - 

товарене  и  изнасяне  на  излишните  земни  маси  и  строителните  отпадъци, след  
приключване  на  процеса  на  строителство . 

2. Въздействие  върху  елементите  на  Националната  екологична  мрежа  

Реализацията  на  инвестиционното  намерение  не  е  свързана  с  генерирането  на  емисии  и  

отпадъци  във  вид  и  количества, които  да  окажат  отрицателно  въздействие  върху  
посочената  защитена  зона. Не  се  очаква  негативно  въздействие  на  видове  предмет  на  
опазване  в  защитената  зона. Не  се  очаква  реализацията  на  инвестиционното  
предложение  да  окаже  въздействие  върху  елементи  от  Националната  екологична  мрежа. 



Инвестиционното  намерение  не  попада  в  защитена  зона. Най-близко  разположената  

защитена  зона, върху  която  инвестиционното  предложение  би  могло  да  окаже  
въздействие  е  защитена  зона  „Айтоска  планина" с  код  BG 0000151 за  съхранение  на  

природните  местообитания  и  дивата  флора  и  фауна. 
Най-близко  разположените  защитени  зони  и  защитени  територии  са: 
- Защитена  зона  "Айтоска  планина" с  идентификационен  код  BG0000151 

определена  за  за  опазване  на  естествените  местообитания  и  на  дивата  флора  и  
фауна  по  чл. б, ал. 1, т. 1 и  2 от  Закона  за  биологичното  разнообразие  (ЗБР); 

- 	Защитена  зона  "Трите  братя" с  идентификационен  код  BG0000119 определена  
за  опазване  на  за  опазване  на  естествените  местообитания  и  на  дивата  флора  и  
фауна  по  чл. 6, ал. 1, т. 1 и  2 от  Закона  за  биологичното  разнообразие  (ЗБР); 

- Защитена  зона  "Екокоридор  Камчия-Емине" с  идентификационен  код  
BG0000393 определена  за  за  опазване  на  естествените  местообитания  и  на  
дивата  флора  и  фауна  по  чл. б, ал. 1, т. 1 и  2 от  Закона  за  биологичното  
разнообразие  (ЗБР). 

- Защитена  зона  „Айтоска  планина", код  BG0000151 представлява  хълмиста  
площ, покрита  от  вторични  широколистни  гори. Има  няколко  микроязовира, 
които  се  използват  за  поддържане  на  гнездещи  двойки  от  вида  Tadorna 
ferruginea. Голям  процент  от  площта  на  мястото  е  заета  от  орни  земи  и  полета, 
обрасли  с  храсти. Друга  част  е  покрита  с  широколистни  гори, с  преобладаваща  
дървесна  растителност  от  род  Quercus. Мястото  е  част  от  миграционния  път  на  
прелетните  птици  Виа  Понтика  и  е  подкодящо  местообитание  за  
размножаване  на  Aquila heliaca. Площта  се  използва  за  гнездене  от  Tadorna 
feruginea. Важно  място  за  почивка  на  прелетните  птици. Видовете, записани  
като  „Други  видове-D" са  включени  в  Приложение  III от  Закона  за  
биологичното  разнообразие  като  защитени  видове. 

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

видове  и  техните  популации, предмет  на  опазване  в  рамките  на  защитената  
зона; 

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

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

- 	33 „Екокоридор  Камчия-Емине", BG0000393 е  с  обща  площ  28054,792 ка. Едва  
3 % от  площта  й - 7177,21 дка  попада  в  части  от  землищата  на  селата  Зетьово, 
Раклиново  и  гр.Айтос, община  Айтос, област  Бургас  

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

видове  и  техните  популации, предмет  на  опазване  в  рамките  на  защитената  
зона; 

- Запазване  на  естественото  състояние  на  природните  местообитания  и  
местообитанията  на  видове, предмет  на  опазване  в  рамките  на  защитената  
зона, включително  и  на  естествения  за  тези  местообитания  видов  състав, 
характерни  видове  и  условия  на  средата; 
Възстановяване  при  необходимост  на  площта  и  естественото  състояние  на  
приоритетни  природни  местообитания  и  местообитания  на  видове, както  и  на  
популации  на  видовете, предмет  на  опазване  в  рамките  на  защитената  зона. 

- 33 „Трите  братя", BG0000119 е  с  обща  площ  1021,99 ха. Цялата  й  площ  е  



включена  в  
- 	границите  на  община  Айтос, област  Бургас  
- 	Цели  на  опазване: 
- Запазване  на  площта  на  природните  местообитания  и  местообитанията  на  

видове  и  
- 	техните  популации, предмет  на  опазване  в  рамките  на  защитената  зона; 
- Запазване  на  естественото  състояние  на  природните  местообитания  и  

местообитанията  на  видове, предмет  на  опазване  в  рамките  на  защитената  
зона, включително  и  на  естествения  за  тези  местообитания  видов  състав, 
характерни  видове  и  условия  на  средата; 

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

- 	Природна  забележителност  "Айтоска  кория" (Дъбника), обявена  със  Заповед  
на  КГГП, ДВ  59/28.07.1972 г., за  съхранение  на  вековна  дъбова  гора, заемяща  площ  от  
15,0 ха, в  местност  "Карапелит", землище  гр. Айтос, ГФ. Намира  се  на  5 км. източно  от  
гр. Айтос. Известна  е  още  и  като  черковната  кория. Тя  е  единствената  в  страната  
изкуствено  залесена  гора  с  летен  дъб. Айтоската  кория  се  простира  на  площ  от  150 дка. 
През  1972 година  Айтоската  кория  е  обявена  за  природна  забележителност  (ДВ  
бр.59,1972 г.). 
Цели  на  обявяване:Опазване  на  вековна  дъбова  гора  
Режим  на  дейности: 
- Забранява  се  да  се  секат, кастрят  и  повреждат  дърветата, както  и  да  се  късат  или  
изкореняват  всякакви  растения; 
- Забранява  се  пашата  на  какъвто  и  да  е  добиrьк  по  всяко  време; 
- Забранява  се  да  се  преследват  дивите  животни  и  техните  малки  или  да  се  развалят  
гнездата  или  леговищата  на  същите, 
- Забранява  се  разкриването  на  кариери  за  камъни, пясък  или  пръст, с  което  да  се  
поврежда  и  изменя  естествения  облик  на  местността, включително  и  на  водните  течения; 
- Забранява  се  чупене, драскането  повреждането  по  какъвто  и  да  е  начин  на  скалните  
образувания, стапактитите  и  други  формации  в  пещерите; 
- Забранява  се  воденето  на  голи  и  интензивни  сечи. Разрешава  се  извеждането  на  
санитарни  сечи  и  отсичането  на  престарелите  и  с  влошени  декоративни  качества  
дървета. 
- Природна  забележителност  "Естествено  находище  на  бодливо  сграбиче", обявена  със  
заповед  на  КГГП, ДВ  59/28.07.1972 г., с  площ  298,1 ха, ГФ. Намира  се  в  м. "Казаните", 
землище  гр. Айтос, североизточно  от  града. Обявена  е  за  запазване  на  единственото  в  
страната  естествено  находище  на  редкия  терциерен  растителен  вид  бодливо  сграбиче, 
айтоски  клин  (генгер) (Astragalus aitosensis Ivanish), (Astracantha aitosensis). Айтоският  
клин  е  зятттитен  вид, български  локален  ендемит  - околностите  на  Айтос  са  единственото  
находище  на  генгера  като  растителен  вид  с  общоевропейско  консервационно  значение  и  
терциерен  реликт. 
Цели  на  обявяване: 
- Опазване  на  естествено  находище  на  бодливо  сграбиче  (Astragallus aitosiensis) y нас  
Режим  на  дейности: 
- Забранява  се  да  се  секат, кастрят  и  повреждат  дърветата, както  и  да  се  късат  или  
изкореняват  всякакви  растения; 
- Забранява  се  пашата  на  какъвто  и  да  е  добитък  по  всяко  време; 
- Забранява  се  да  се  преследват  дивите  животни  и  техните  малки  или  да  се  развапят  
гнездата  или  леговищата  на  същите; 
- Забранява  се  разкриването  на  кариери  за  камъни, пясък  или  пръст, с  което  да  се  
поврежда  и  изменя  естествения  облик  на  местносrга, включително  и  на  водните  течения; 



- Забранява  се  чупене, драскането  повреждането  по  какъвто  и  да  е  начин  на  скалните  
образувания, сталактитите  и  други  формации  в  пещерите; 
- Забранява  се  воденето  на  голи  и  интензивни  сечи. Разрешава  се  извеждането  на  
санитарни  сечи  и  отсичането  на  престарелите  и  с  влошени  декоративни  качества  
дървета. 
- Природна  забележителност  "Трите  братя", обявена  със  заповед  на  КГГП, ДВ  
59/28.07.1972 г., с  площ  1,0 ка  ГФ. Намира  се  в  м. "Казаните", землище  гр. Айтос, 
североизточно  от  града. Обявена  е  за  запазване  на  скални  образувания  във  вид  на  
сфинксове, които  се  издигат  на  300 м  от  града. 
- Скалното  образувание  "Трите  братя" е  природна  забележителност, намираща  се  над  
града  и  е  един  от  символите  на  Айтос. 
Поради  отдалечеността  на  имота  и  характера  на  инвестиционното  предложение, с  
реализирането  му  по  никакъв  начин  няма  да  се  засегнат  цитираните  защитени  територии. 

Не  се  очаква  трансгранично  въздействие. 

3. Вид  на  въздействието  (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно  

и  дълготрайно, постоянно  и  временно, положително  и  отрицателно). 

При  спазване  изискванията  на  нормативната  уредба, отнасяща  се  до  експлоатацията  на  
този  вид  обекти, не  се  очаква  вредно  въздействие. 

4. Обхват  на  въздействието  - географски  район, засегнатото  население, населени  
места  

Не  се  очаква  реализирането  на  обекта  да  засегне  близко  населени  места. Въздействието  

по  отношение  на  акустичната  обстановка  се  ограничава  до  границите  на  парцела. 

5. Вероятиост  на  поява  на  въздействието  
Не  се  предвижда  отрицателно  въздействие. 

б. Продължителност, честота  и  обратимост  на  въздействието  
Вероятността  за  отрицателно  въздействие  е  ниска. 

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

Предвиждат  се  следните  мерки  за  предотвратяване  на  евентуални  отрицателни  въздействия: 

Преди  започване  на  строителството  се  предвижда  монтиране  на  ограждения  около  частта  

от  имота, в  която  ще  се  извършва  строителството, с  цел  запазване  на  съседните  терени  от  

увреждане  и  замърсяване; 
С  цел  да  не  се  допускат  замърсявания  на  прилежащите  терени  по  време  на  изкопните  
работи  и  строителството  на  обектите, ще  се  предприемат  съответните  мерки, съгласно  
нормативните  изисквания; 
Изземване  на  повъркностния  хумусен  слой  от  площта, предвидена  за  застрояване  и  
депонирането  му  на  територията  на  имота  на  специално  предвидена  временна  площадка, 

с  цел  последващото  му  оползотворяване; 



Реализирането  на  инвестиционното  предложение  е  свързано  с  екологични  и  съвременни  
способи  при  строителството; 
Строителната  площадка  е  необходимо  да  се  оборудва  с  необходимите  съдове  за  
временно  съкраняване  на  замърсени, вследствие  „сухо  почистване" на  евентуални  
разливи  на  масла, аварии  или  ремонт  на  строителната  техника  земна  маса, абсорбенти  и  
др. Предаването  им  за  третиране  да  става  само  на  лица, притежаващи  разрешително  по  
чл. 35 от  ЗУО  или  комплексно  разрешително ; 

Възложителя  или  фирмата, извършваща  строителната  дейност, задължително  заявява  
тези  количества  строителни  отпадъци  в  Община  Айтос, които  следва  да  бъдат  
транспортирани  след  получаване  на  направление  от  Общината, при  съобразяване  с  
условията  и  реда  за  транспортиране  и  обезвреждане  на  строителните  отпадъци  на  
Община  Айтос; 
Събиране  на  излязлото  от  употреба  електрическо / електронно  оборудване  (ИУЕЕО) и  
флуоресцентни  тръби  и  други  отпадъци  трябва  да  се  третират  съгласно  Наредбата  за  
електрическо  и  електронно  оборудване . ИУЕЕО  се  третира  аналогично  на  излезлите  от  
употреба  живачни  лампи, по  оказания  по-горе  ред, след  което  се  предават  на  
лицензирана  фирма  за  обезвреждането  им  или  в  пунктове, които  е  необкодимо  да  се  
открият  на  територията  на  Общината; 
Възложителя  има  задължението  да  ги  предава  в  rьрговските  обекти, от  където  са  
закупени, които  от  своя  страна  са  длъжни  да  открият  пунктове  (места  за  съхранението  
им) или  на  лица, притежаващи  разрешително  по  чл. 35 от  ЗУО  или  комплексно  
разрешително ; 

След  приключването  на  строителството  да  се  извършат  почистващи  мероприятия, 
съгласно  предварително  разработен  проект; 
Полагане  на  топлоизолационни  материали  по  външните  стени  за  постигане  на  
оптимални  топлотекнически  показатели  на  сградата, с  цел  икономия  на  енергия  при  
климатизация  на  помещенията. 

Други  мероприятия  не  се  предвиждат, поради  липса  на  прогноза  за  отрицателни  
въздействия. 

8. Трансграничен  характер  на  въздействията  
Не  се  очаква  трансгранично  въздействие. 

Дата• '` ~  ✓K% `>+ 	 Упълномощено  лиц  



ОБЩИПМ  АЙ  i ОС  

ВXOgЯUL №  • G~~~.. ~./~. , ,. 

Дата: 	 / 2 

до  
КМЕТСТВО..  

ОБЩИНА 
	 С  

Във  връзка  с  необходимостта  от  преценяване  на  необходимостга  от  извършване  на  оценка  на  въздействиез  
върпу  околната  среда  (ОВОС) на  инвестиционно  предложе  ие  за: 

~ 	 ~~/ ~ //~Г'~С~< 

~~ . 

/точното  наименование  на  инвестиционното  предложение  под  което  то  ще  се  одобрява  по  реда  на  специале  
закон, посочено  в  Уведомлението  за  инвестиционно  предложение  /, 

с  възложытел: 

/име, адрес  елефон  за  контакт, гражданство  на  възложителя,физическо  или  юридическо  лице/ 

/седалицzе  и  ЕИК  на  юридичес~ото  лице/ 

Пълен  пощенски  адрес:  7 	? ,? 9̀~ Г~'  

Телефон, факс  и  е-mai1: 

Лице  за  контакти, телефон  

' за  което  бякте  информирани  с  писмо, изх. №  	 ~-~ 	/ 

 

г. на  Регионална  инспекция  по  околна  

 

среда  и  водите, гр. Бургас, приложено  Ви  изпращам  Информаиия  за  преценяване  на  необходимостга  от  ОВО  

за  горното  инвестиционно  предложение, съгласно  Приложение  №  2 към  чл. 6, ал. 1 от  Наредбата  за  условията  

реда  за  извършване  на  оценка  на  въsдействието  върху  околната  среда  (Наредба  за  ОВОС, Приета  с  ПМС  J 

59/2003 г., обн., ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и  доп., бр. 3/2006 г., бр. 80/2009 г., бр. 29/2010 г., бр. 3/2011 г. и  б  

94/2012 г.). 

За  изисняване  на  общестsения  интерес, моля  на  основание  чл. 6, ал. 9 от  Наредбата  за  ОВОС  да  постави  

съобщение  на  своята  интернет  страница  (ако  има  такава) и  на  обществено  достъпно  място, като  опредвли~ 

срок  (най-малко  14 дни), ред  за  дост t,п  до  информацията  и  за  изразяване  на  становища  от  заинтересуван  

лица. 

Съгласно  чл. 6, ал. 9 от  Наредбата  за  ОВОС  е  необходимо  в  срок  до  3 дни  слвд  изтичане  на  опрецеления  срок  ~ 

изпратите  служебно  резултатите  от  обществения  достьп, в  т.ч, по  начина  на  осигуряването  му, на  Регионал t: 

инспекция  по  околната  среда  и  водите  (РИОСВ), гр. Бугас, на  адрес: ул. Перущица" №  67, гр. Бургас, 800 

общ. Бургас, обл. Бургас. 

Прилагам: Информация  за  преценяване  необходимостта  от  ОВОС  по  Приложенив  №  2 от  Наредбата  за  ОВОС  ; 

горното  инвестиционно  предложение  (на  хартиен  и  на  електронен  носител). 

Сувпхсение, 

~; ~  
с 

 Дата:.. 	 t  ~ 	~ 	̀ б1; 	 Възложител : ....,  - " 
/подпи  	•ат  

	~l... 	 С/ ~'c L' ~fг(  
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