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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

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

2. ISO (International Standardization Organization) - Международна организация по 

стандартизация 

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

4. бр. - брой 

5. БТ – безопасност на труда 

6. ВиК – водоснабдяване и канализация 

7. ДВ – държавен вестник 

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

и продукти 

9. ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

10. ЛПС – локално пречиствателно съоръжение 

11. ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води 

12. МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

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

14. НДНТ – най-добри налични техники 

15. ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда 

16. ПДК - пределно допустима концентрация 

17. ПМС – постановление на Министерския съвет 

18. пр. – продукт 

19. ПУП – Проект за устройствен план 

20. РИОСВ – регионална инспекция по околната среда и водите 

21. сур. – суровина 

22. БДС – български държавен стандарт 

23. ГСМ – гориво за смазочни материали 

24. изм. – изменение 

25. доп. – допълнение 

26. ЛОС – летливи органични съединения 

27. ХН – хигиенни норми 

28. СНЕ – схема за намаляване на емисии 

29. ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

30. АЕЕ – Агенция по енергийна ефективност 

31. ННЕ – норми за неорганизирани емисии 

32. СНЕ - стойност на неорганизираните емисии 

33. КАВ – качество на атмосферния въздух 

34. ДОП – долен оценъчен праг 

35. ОР – органични разтворители 

36. ДО – допустимо отклонение 
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ИЗПОЛЗВАНИ ДИМЕНСИИ: 
 

1. dB – децибел 

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

3. Gcal - гигакалория 

4. Gcal/t - гигакалории на тон 

5. Hz – херц 

6. kCal/t – килокалория на тон 

7. kg/m3 – кг/м3  

8. kg/t (кг/т) – килограма на тон 

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

10. kWh - киловат часа 

11. kWh/y - киловат часа за година 

12. kWh/m3 - киловат часа на м3 

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

14. l – литър 

15. l/сек. (l/s)- литри на секунда 

16. m3 - кубични метра 

17. m3/h; (м3/ч) – м3 за час 

18. m3/y; (м3/год.) - м3 за година 

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

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

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

22. MW – мегават 

23. МWh - мегават-часа 

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

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

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

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

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

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

30. t/h; (т/ч) – тона за час 

31. хил. т - 1 000 (хиляда) тона 

32. тегл.% - тегловни проценти 

33. g/h – грама за час 

34. g/ед.п - грама за единица продукт 
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УВОД 

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

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

Шумен с изх. № 1724/24.04.2018 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на 

околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.) и Приложение № 2 към Чл. 

6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 

от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., 

изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. 

бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018г). 

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

въздействието на инвестиционното предложение, опише и оцени преките и непреки 

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

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

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

мерки за предотвратяване или намаляване на отрицателните последици върху тях. 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

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

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, СЕДАЛИЩЕ И ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА 

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. 

Възложител:     „365 КАРИЕРИ“ ЕООД 

Седалище и адрес на управление:  област София (столица), община Столична, 

гр. София 1618, район р-н Витоша, ул. 

„Александър Пушкин” № 34, ап. 10 

ЕИК      204176930 

2. ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС. 

Пълен пощенски адрес: област София (столица), община Столична, 

гр. София 1618, район р-н Витоша, ул. 

„Александър Пушкин” № 34, ап. 10 

3. ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL. 

Телефон:     +359 (0) 887 742 780 

е-mail:      nedko.krastev@gmail.com   
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4. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ. 

Лице за контакт:     Недко Тодоров Кръстев 

Телефон:     +359 (0) 887 742 780 

е-mail:      nedko.krastev@gmail.com   

II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

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

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Еднолично дружество с ограничена отговорност „365 КАРИЕРИ“ ЕООД  е с основен 

предмет на дейност продажба на онлайн курсове и на други видове онлайн стоки; електронна 

търговия и интернет услуги; хостинг услуги; сделки с интелектуална собственост; изработка 

на уеб сайтове, уеб дизайн и програмиране; рекламни и маркетинг услуги; внос и износ на 

стоки, търговия на едро и дребно; търговско представителство и посредничество на български 

и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, незабранена от 

закона. 

Инвестиционното предложение предвижда реализиране на нов обект – малка водна 

електрическа централа. Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 

към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в: 

 Поземлен имот 44598.80.4, област Търговище, община Антоново, с. Любичево, 

м. ЕШМЕ ЯНЪ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия 

Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 18871 кв.м., стар номер 080004, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-77/30.06.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК. 

 Поземлен имот 44598.75.10, област Търговище, община Антоново, с. Любичево, 

м. ЕШМЕ ЯНЪ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия 

Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 2631 кв.м., стар номер 075010, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-77/30.06.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

Имотите са стопанисвани от Община Антоново като от страна на Общински съвет към 

Община Антоново са издадени Решение № 276 по протокол № 33 от заседание на общинския 

съвет състояло се на 22.02.2018 г. относно разрешава проектиране на ПУП-План за 

застрояване и Парцеларен план за изграждане на малка водна електрическа централа в ПИ е 

идентификатор 44598.75.10 и ПИ е идентификатор 44598.80.4 в землището на с. Любичево, 

Община Антоново и Решение № 268 по протокол № 32 от заседание на общинския съвет 

състояло се на 24.01.2018 г. /Приложение № II.1-1/ относно съгласие за учредяване на сервитут 
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и промяна на предназначението /начин на трайно ползване/ от „пасище, мера“ за „техническа 

инфраструктура”. 

Цитираните два поземлени имота са разположени под язовирната стена на яз. 

Ястребино и са разположени в непосредствена близост до началото на напоителен канал и 

коритото на р. Голяма, поречие на р. Янтра. 

Общата засегната площ от площта на двата имота се предвижда в рамките на 1500 m2 

/включително техническа инфраструктура/. Предлага се използването на водите преминаващи 

през мелиоративно съоръжение – напоителен канал след язовир Ястребино. За целта ще бъде 

изпълнено частично преустройство на открития канал и изграждането на МВЕЦ с номинална 

мощност 0,850 MW – два бр. турбини с максимален капацитет съответно 0,600 MW и 0,360 

MW. Използваното водно количество ще достигне 250 m3/h. При средно годишна 

използваемост около 8 000 часа произведената електрическа енергия ще достигне 6 800 000 

KWh. 

Инвестиционното предложение предвижда реализиране на обект с ниска мащабност и 

минимален обхват по отношение използване на природни ресурси и въздействие върхи 

компонентите на околната среда. 

Инвеститорът възнамерява да извърши следните дейности: 

 Изграждане на сграда за МВЕЦ 

 Монтаж на 2 бр. турбини и съоръжения; 

 Изграждане на кабелно трасе за подвързване на МВЕЦ към електропреносната 

мрежа. 

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са необходими следните 

етапи: 

 Одобряване на инвестиционното предложение; 

 Изготвяне на ПУП-ПЗ, ПП и промяна предназначението на имотите; 

 Изготвяне на технически проект, одобряване на проектната документация и 

издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ; 

 Изграждане на обекта; 

 Въвеждане в експлоатация. 

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

предложения; 

Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на поземлен имот 44598.80.4 

и поземлен имот 44598.75.10, област Търговище, община Антоново, землище на с. Любичево. 

В етапа на реализирането и експлоатацията му не се предполага взаимовръзка и кумулиране с 

други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. 

В обхвата на въздействие на разглеждания обект не са разположени други 

съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да предполагат 

взаимовръзка и/или кумулиране. 
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в) Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

За реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството ще 

бъдат необходими строителни материали. Най-често използваните биха могли да се 

систематизират по следния начин: 

 Инертни материали - пясък и стандартна баластра за дренаж и обратен насип; 

 Готови строителни смеси; 

 Земни маси, вложени в обратен насип; 

 Хумус, вложен при благоустрояването на терена; 

 Дървен материал, използван за кофраж. 

При експлоатация на МВЕЦ ще се използва вода за производство на електроенергия 

единствено от мелиоративно съоръжения – напоителен канал след яз. Ястребино. Няма да се 

извършва ползване на повърхностни води от водни обекти. Максималното количество 

ползвана вода ще възлиза на 2 000 000 m3/yr. Конкретното ползвано водно количество ще бъде 

определено в съответствие с изисквания и договорни отношение с „НАПОИТЕЛНИ 

СИСТЕМИ“ ЕАД и месечните графици за ползване на води от значими язовири издавани от 

МОСВ. 

Не се предвижда използване на природни ресурси от почви, земни недра и биологично 

разнообразие. 

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

г.1. Генериране на отпадъци 

При извършване на ремонтната дейност ще се генерират минимални количества 

строителни отпадъци /до 50 m3/. Ще се образуват следните видове отпадъци: 

 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 

09 01, 17 09 03 с код 17 09 04 – до 10 m3 

 Чугун и стомана с код 17 04 05 – до 2 t 

Образуваните строителни отпадъци ще се предават на външни лица притежаващи 

необходимите регистрационни или разрешителни документи.. 

След реализирането на инвестиционното предложение и стартирането на предвидената 

дейност се очаква генерирането на следните отпадъци съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. 

за класификация на отпадъците: 

Таблица № II.г.1-1. Количества образувани отпадъци 

Отпадък Код Количество 

[t/y] 

Временно 

съхранява

не 

Оползотворяв

ане, 

преработване 

и 

рециклиране 

Обезвреждан

е 
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Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

опасни компоненти, 

различно от упоменатото 

в кодове от 16 02 09 до 

16 02 12 

16 02 13* 0,5 Да 
Да - 

външни фирми 

Да - 

външни 

фирми 

Чугун и стомана 

17 04 05 1 Да 
Да - 

външни фирми 

Да - 

външни 

фирми 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 0,03 Да 

Да - 

външни фирми 

Да - 

външни 

фирми 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 2,5 не Не 

Да - 

външни 

фирми 

Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за 

предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще 

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

Чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще 

се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Антоново 

сметосъбираща фирма. 

Строителните отпадъци и земните маси, ще се събират и ще се извозват своевременно 

от площадката, от фирма имаща разрешение (регистрационен документ) за дейности с 

отпадъци и депонират на място определено от кмета на общината. 

Металните отпадъци ще се събират отделно и предават на външни лица за последващо 

третиране/рециклиране.. 

Събирането на негодните флуорисцентни тръби (луминисцетни лампи) ще се извършва 

след всяка подмяна на същите. Те ще се съхраняват временно в определено за тази цел 

помещение и в последствие ще се предават за третиране на фирми с Разрешително за дейности 

с такива отпадъци. 

г.2. Генериране на отпадъчни води 

Производствени отпадъчни води при строителните дейности няма да се формират. 

Битово-фекални отпадъчни води ще се образуват от заетите в процеса на СМР хора. Ще се 

използват химически тоалетни. 

При експлоатацията на МВЕЦ няма да се формират производствени отпадъчни води. 

От предвижданата дейност ще се формират до 40 м. куб/годишно битово-фекални отпадъчни 

води от обслужващия персонал. Тези отпадъчни води ще се събират в предвидена за 

изграждане водоплътна черпателна шахта на площадката, която периодично ще се изчерпва 

от специализиран автомобил и ще се транспортира до ГПСОВ за заустване и пречистване. 

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

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

на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, 
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оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното чувство, което 

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

обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност. 

Предвидените с инвестиционното предложение технологии са модерни, при 

експлоатацията на които липсва отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото 

здраве. Предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието 

в посочения район. 

Като цяло технологичните модули не са емитери на наднормено ниво на шум. Съгласно 

представени от производителя технически спецификации нивата на емитиран шум са под 75 

dB(A). 

Инвестиционното предложение не предполага вероятни значителни последици за 

околната среда и човешкото здраве. 

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

предложение; 

Възможните рискове от инциденти са свързани с организацията и безопасността по 

време на експлоатацията на съоръженията. Не е предвидено да се извършват взривни работи.  

При работа на механизацията се налага строго спазване на изискванията на Наредба № 

2 / 22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министъра на труда и социалната 

политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 37 от 

04.05.2004 год., в сила от 05.11.2004 год. 

Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния вид дейност, 

която ще изпълнява.  

При лоша климатичната обстановка и неподходящи метеорологични условия – ниски 

температури, обилни валежи, високи температури следва незабавно прекратяване на 

строителните дейности. 

При работа с транспортните и повдигащи машини същите трябва да са технически 

изправни и да се спазва технологичния режим на работа за намаляване количеството на 

емисиите от изгорелите газове на горивата и намаляване нивата на шума, на които са изложени 

работниците. 

Всички строителни работници и механизатори ще имат необходимите средства за 

лична защита. 

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

радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, ще се изпълнява 

Вътрешен авариен план. 

В периода на монтажните дейности и по време на експлоатацията Дружеството ще 

прилага правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации. 
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При пожар ще се действа, съгласно изготвения указанията за противопожарна защита. 

Съгласно проекта, строителната площадка ще бъде оборудвана с необходимия брой 

пожарогасителни средства. 

Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти по време на монтажните 

дейности и по време на експлоатацията. Планираните инвестиции не са свързани със 

съхраняване и употреба на опасни химични вещества и смеси. 

В етапа на експлоатация на обектите на инвестиционното предложение не се 

предполага риск от големи аварии и/или бедствия. 

ж) Рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите 

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

здравето. 

Реализирането на инвестиционното предложение не предполага неблагоприятно 

въздействие към факторите на жизнената среда: 

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

неблагоприятно въздействие; 

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

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

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

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

се предполага неблагоприятно въздействие. Производствената площадка е 

достатъчно отдалечена от урбанизирани територии. Производствените 

мощности на МВЕЦ ще бъдат монтирани в рамките на сгради; 

 йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради – 

не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради 

и урбанизираните територии – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение 

– не се предполага неблагоприятно въздействие. В близост до производствената 

площадка не са разположени обекти с обществено предназначение; 

 курортни ресурси – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 въздух – не се предполага неблагоприятно въздействие. 

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА 

ПЛОЩ ЗА ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

Община Антоново е разположена в Североизточна България, в югозападната 

териториална рамка на Област Търговище. На север, североизток и изток граничи с общините 

Попово, Търговище и Омуртаг (Търговищка област), на югоизток – с Община Котел 

(Сливенска област), а на югозапад и на северозапад – с общините Елена, Златарица и Стражица 

(Великотърновска област). 

Община Антоново е третата по площ община в Област Търговище, с обща територия 

478 800 декара, което представлява 17,66% от общата площ на Област Търговище и 4% от 
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територията на Североизточен район на планиране /NUTS 2/. Селищната структура на Община 

Антоново е съставена от 60 населени места, от които 1 град и 59 села. Град Антоново е 

административен, културен и социално-икономически център в общината. В националната 

категоризация на населените места град Антоново попада в „четвърта“ категория град. В 

йерархичната система от градове-центрове на България, град Антоново е представен като 

много малък град, център с общинско значение за територията на общината от 5-то ниво. Като 

част от тази система той е градивен елемент от урбанистичната мрежа в макро-

пространствената структура на областта. 

Фигура № II.2-1. Местоположение на община Антоново 

 

Благоприятното географско местоположение обуславя значимо място на общината в 

транспортно-комуникационната система на страната. През територията на Община Антоново 

преминава една от основните пътно- транспортни артерии в Република България, а именно 

първокласен Европейски път Е772, І-4 (Фигура № II.2-1). Той свързва двете части на 

магистрала Хемус (А2) и по този начин е част от един от най-важните транспортни коридори 

в страната - от столицата София към Северното Българско Черноморие. 

Фигура № II.2-2. Административна карта на Община Антоново 
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Село Любичево е разположено в северния край от територията на Община Антоново. 

Селището се намира на 9 km североизточно от общинския център град Антоново, близо до 

границата с община Попово. Землището на селото заема около 19,321 хил. дка земя, 

значителна част от която е обработваема (ниви, лозя, овощни градини), но също така и много 

гори и пасища. Язовир „Ястребино” е разположен на около 2 km на южно от селото. 

Фигура № II.2-2. Местоположение на втора промишлена зона на с. Любичево 
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Площадката, на която ще бъде изграден МВЕЦ е разположена извън регулационния 

план на с. Любичево. Тя се намира на 1,3 km южно от селището. Общата площ на територията 

на обекта е 21,502 дка. 

Като приложение към настоящата разработка са представени скици на поземлените 

имоти и с. Любичево  (Приложение № II.8-3). 

По време на монтажните работи на новата производствена сграда и мощности не са 

необходими допълнителни площи за временни дейности. Всички съоръжения ще бъдат 

монтирани в рамките на съществуващата и предвидена за изграждане нова производствена 

сграда. Извън предвидената сграда ще бъде изградена единствено техническа инфраструктура 

– външно водоснабдяване и външно електропреносно трасе. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова сграда, в която ще бъдат 

монтирани необходимите съоръжения. Застроена площ на сградата ще бъде до 500 m2. 

Сградата ще бъде изградена от стоманобетонни фундаменти, метална конструкция и 

термопанели. 

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

КАПАЦИТЕТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, В КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА 

СА НАЛИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС. 

Голяма река или Биюкдере е река в Северна България, област Търговище – общини 

Омуртаг Антоново и Попово и Област Велико Търново – община Стражица, десен приток 

на Стара река, от басейна на Янтра. Дължината ѝ е 75 км, която ѝ отрежда 41-во място сред 

реките на България. 
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Голяма река извира на 654 м н.в. от Лиса планина, на 300 м западно от село Горско 

село, община Омуртаг. До вливането си в югоизточната част на южния ръкъв на язовир 

„Ястребино“ тече на север, а два км преди навлизането си в язовира – на запад. След 

изтичането си от язовира продължава в северна посока, в близост до село Разделци, община 

Антоново завива на запад, а при село Любенци, община Стражица – на северозапад, като в 

целия този описан участък тече в дълбока, силнозалесена, Каньоновидна долина. При село 

Манастирца, община Попово завива на запад, а преди град Стражица на югозапад и долината 

ѝ се разширява. Влива се отдясно в Стара река, на 66 м н.в., в непосредствена близост до 

гара Кесарево. 

На доста голямо протежения между язовир „Ястребино“ и село Манастирца, служи 

за общинска граница между общините Антоново и Попово, а по-надолу и като областна 

граница между Търговишка и Великотърновска област. 

Площта на водосборният басейн на Голяма река е 864 км2, което представлява 35,5% 

от водосборния басейн на Стара река. 

Язовир Ястребино е най-големият язовир в област Търговище. Обемът му е 62,3 млн. 

м3, а водната площ – 4 800 – 5000 декара. Построен е през 1964 г. Намира се на териториите 

на общините Антоново и Омуртаг. Язовирът е публична държавна собственост и е 

предназначен за напояване и за питейно-битово водоснабдяване. Язовирът има удобни 

плажни ивици и предлага възможности за риболов. 

Разположен е в непосредствена близост до главния път София-Варна. Язовирът се 

намира на 35 км югозападно от град Търговище, на 12 км западно от град Омуртаг и на 10 

км източно от град Антоново. Стената на язовира се намира на около 4 км източно от село 

Ястребино, чието име носи водоемът. Други близки села са Трескавец, Росица, Изворово, 

Камбурово, Панайот Хитово, Любичево. 

Водоизточник за захранване на МВЕЦ ще бъдат от мелиоративното съоръжение на 

яз. Ястребино. Водите след язовирната стена навлизат в р. Голяма и напоителен канал след 

мелиоративно устройство. 

Основният производствен процес е получаване на ел. енергия чрез използване на 

потенциалната енергия на водите. Предлага се оползотворяването на водите от открития 

канал да се случи след частично преустройство на съоръжението и изграждането на МВЕЦ 

с номинална мощност 0,850 MW – два бр. турбини с максимален капацитет съответно 0,600 

MW и 0,360 MW. Използваното водно количество ще достигне 250 m3/h. 

МВЕЦ "Ястребино" включва изграждането на следните основни съоръжения : 

 Водохващане с преливно съоръжение за пропускане на високите води, 

водовземане; 

 Утайник, горен деривационен канал (горна вада) и водна камера; 

 ВЕЦ и долна деривационен канал долна вада. 

При средно годишна използваемост около 8 000 часа произведената електрическа 

енергия ще достигне 6 800 000 KWh.   
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Основна предпоставка за режима на централата е, че водното ниво във 

водокранилището се запазва практически постоянно. Вариацията в напорите се получава в 

зависимост от долното водно ниво в реката - при работа на турбините до оразмерителното 

водно количество, респективно при съвместна работа на централата и преливника за по-

големи водни количества. Регулирането на водното ниво във водохранилището се 

осъществява чрез клапите и сегментните затвори на преливника на хидровъзела. 

За пропускане на високата вълна се предвижда изграждането на преливник, 

осигуряващ провеждането на водни количества с обезпеченост 1%. 

След построяване на съоръжението няма да се наруши водоподаването за напояване. 

Не се предвижда използване на води от повърхностните водни обекти. 

Предвиждат се използваната вода да се зауства обратно в напоителния канал. 

 След реализиране на инвестиционното предложение на производствената площадка 

няма да се произвеждат, използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси. 

4. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА. 

Площадката, на която ще бъде изграден МВЕЦ е разположена извън регулационния 

план на с. Любичево. Тя се намира на 1,3 km южно от селището. Общата площ на територията 

на обекта е 21,502 дка. Площадката е с изградени  пътни  връзки. Имотите, предмет на 

инвестиционното предложение има осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно 

отклонение под язовирната стена на яз. Ястребино.  

Пътното отклонение се включва в третокласен път от републиканската пътна мрежа IIІ-

2042 свързващ селищата Любичево, Присойна и Добротица. Не се налага промяна на 

съществуващата пътна инфраструктура. 

На Фигура II.4-1. е посочена извадка от подробна пътна карта на Община Антоново. 

Фигура II.4-1. Извадка от подробна пътна карта на Община Антоново 
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5. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ. 

Предвижда се реализация на инвестиционното предложение да се извърши на следните 

етапи: 

 Одобряване на инвестиционното предложение; 

 Изготвяне на ПУП-ПЗ, ПП и промяна предназначението на имотите; 

 Изготвяне на технически проект, одобряване на проектната документация и 

издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ; 

 Изграждане на обекта; 

 Въвеждане в експлоатация. 

Към настоящия момент дружеството не планува прекратяване на дейността предмет на 

инвестиционното предложение. След евентуално прекратяване производствената дейност не 

съществува необходимост от възстановяване на площадката за последващо използване. 

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

дадения момент национално законодателство. 

6. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в: 
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 Поземлен имот 44598.80.4, област Търговище, община Антоново, с. Любичево, 

м. ЕШМЕ ЯНЪ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия 

Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 18871 кв.м., стар номер 080004, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-77/30.06.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК. 

 Поземлен имот 44598.75.10, област Търговище, община Антоново, с. Любичево, 

м. ЕШМЕ ЯНЪ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия 

Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 2631 кв.м., стар номер 075010, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-77/30.06.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

Предвижда се изграждане на нова сграда със застроена площ – до 500 m2. 

Предназначение – за МВЕЦ. Сградата ще бъде изградена от стоманобетонни фундаменти, 

метална конструкция и термопанели. 

За реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството ще 

бъдат необходими строителни материали. Най-често използваните биха могли да се 

систематизират по следния начин: 

 Инертни материали - пясък и стандартна баластра за дренаж и обратен насип; 

 Готови строителни смеси; 

 Земни маси, вложени в обратен насип; 

 Хумус, вложен при благоустрояването на терена; 

 Дървен материал, използван за кофраж. 

По време на строителството на строителната площадка ще се използва питейна вода от 

селищната мрежа. 

7. ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Приоритетна цел за управлението на България е модернизация на обществения, 

политически и икономически живот в страната в съответствие с европейските норми и 

стандарти. 

България активно се включи в международните усилия за предотвратяване 

изменението на климата, като прие съгласуваните цели на Европейския съюз и широко-

мащабния пакет от мерки в областта на енергетиката. Тези мерки дават нов тласък на 

енергийната сигурност в Европа и са в подкрепа на европейските цели „20-20-20“. Широкото 

използване на възобновяемите източници (ВИ) и въвеждането на мерките за енергийна 

ефективност са сред приоритети в енергийната политика на страната и кореспондират с целите 

в новата енергийна политика на Европа. 

Националният план за действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ) е разработен въз основа 

на изискванията на Директива 2009/28/ЕО съгласно образеца приет с Решение на 

Европейската комисия от 30 юни 2009 г. Планът се основава на интегрирания подход по 

отношение обществения и социален живот, развитието на икономическите сектори, при 

опазване и съхраняване на околна среда и живота и здравето на хората. Целта е да се осигури 
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устойчив преход към ниско въглеродна икономика, основана на съвременни технологии и 

широко използване на възобновяеми енергийни източници. 

Използването на ВИ, заедно с рационалното използване на енергията е важна движеща 

сила на устойчивото развитие и същевременно осигурява постигането на целите за сигурност 

на енергийните доставките и намалява зависимостта от резки промени на цените на петрола, 

допринася за намаляване на търговския дисбаланс и стимулира създаването на нови работни 

места. 

Основните инструменти на НПДЕВИ – регулаторни, икономически, финансови, 

информационни – отчитат особеностите на българската икономика, социалните условия, 

наличните ресурси и технологии, но в същото време, и възможностите за сътрудничество със 

страните от региона и Европейския съюз. 

Задължителната национална цел на България за дял на енергията от ВИ в брутното 

крайно потребление на енергия през 2020 г. (съгласно приложение I, част А от Директива 

2009/28/ЕО) възлиза на 16 %. Изразена в количество енергия при сценарий с допълнителна 

енергийна ефективност тази цел съответства на 1 718 ktoe енергия от ВИ. 

Еднолично дружество с ограничена отговорност „365 КАРИЕРИ“ ЕООД  е с основен 

предмет на дейност продажба на онлайн курсове и на други видове онлайн стоки; електронна 

търговия и интернет услуги; хостинг услуги; сделки с интелектуална собственост; изработка 

на уеб сайтове, уеб дизайн и програмиране; рекламни и маркетинг услуги; внос и износ на 

стоки, търговия на едро и дребно; търговско представителство и посредничество на български 

и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, незабранена от 

закона. 

МВЕЦ не представлява значим енергиен източник както по мощност, така и по 

производство на електроенергия. Инвестиционното предложение е алтернативен 

енергоизточник или т.нар. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Водните електрически 

централи са екологично чисти енергийни източници. Предимството е в това, че при 

използването им не се изхвърлят никакви отпадъци и са практически неизчерпаеми. При 

използването на ВЕИ като енергиен ресурс се предотвратява изхвърляне в атмосферата на 

големи количества вредни вещества, характерни за конвенционалните горива - въглероден 

диоксид, серен диоксид и формиращата се от него сярна киселина, пепел и др. в околната 

среда. 

Не се замърсяват водните ресурси, не се ангажират значителни територии земи и други 

негативни екологични ефекти, които трудно се коригират за столетия. По този начин ВЕИ 

намаляват нуждата от очистване на околната среда, както и разходите за възстановяване на 

нанесени щети. 

Основното негативно въздействие върху околната среда при ВЕЦ изграждани на 

течащи води е свързано с режимните нарушения на оттока след водохващанията. 

Проектът е съобразен с изискванията на Директивите на Европейския съюз и 

Протокола от Киото за прилагането на проекти за намаляване на парниковите газове, като се 

използват чисти и възобновяеми енергоизточници. Законодателният подход, стимулиращ 

използването на ВЕИ в страната, е обособен в Закона за енергетиката. В него се предвиждат 
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мерки за поощряване и устойчиво използване на тези алтернативни енергоизточници. Към 

Закона е издадена и “Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа 

енергия, произведена от ВЕИ и по комбиниран начин, за издаване на „зелени сертификати и 

търговия с тях”. Тя е в сила от 1 януари 2005 г. Факт е и благоприятната и устойчива финансова 

среда. Изкупуването на произведената от ВЕИ електрическа енергия задължително е на 

преференционални цени. Преносното и разпределително предприятия са длъжни приоритетно 

да присъединяват централи, произвеждащи енергия от ВЕИ. 

Инвеститорът на МВЕЦ, изхождайки от своите намерения и възможности, отчитайки 

резултатите получени от техникоикономическите изчисления и инженерните решения на 

определените съоръжения, приема инвестиционното предложение като най-приемлив за него 

вариант. 

Инвестиционната мярка за изграждане на МВЕЦ е пряко свързана с постигане на 

основните цели и приоритети на Националният план за действие за енергията от ВИ. 

Изграждането и експлоатацията на електроцентрала от възобновяем енергиен източник ще 

допринесе за постигане на основната цел на националния план. 

Изграждането на МВЕЦ „Ястребино” е икономически ефективно. Дейността е с висока 

рентабилност – ниски единични разходи за електропроизводство, които са основно 

амортизационни отчисления и преференциални цени на изкупуване. Особеност на разходите 

на малките ВЕЦ е доминирането на инвестиционните разходи над експлоатационните, поради 

характера на производството – ниско потребление на материали, ниски разходи на труд, 

относително ниски разходи за такса за ползване на поливна вода. 

8. ПЛАН, КАРТИ И СНИМКИ, ПОКАЗВАЩИ ГРАНИЦИТЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДАВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ФИЗИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И АНТРОПОГЕННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

КАКТО И ЗА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА 

ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА И НАЙ-БЛИЗКО РАЗПОЛОЖЕНИТЕ ОБЕКТИ, 

ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА, И ОТСТОЯНИЯТА ДО ТЯХ. 

Площадката, на която ще бъде изграден МВЕЦ е разположена извън регулационния 

план на с. Любичево. Тя се намира на 1,3 km южно от селището. Общата площ на територията 

на обекта е 21,502 дка.  Най-близките до производствената площадка жилищни зони са 

жилищните зона на с. Любичево. Същите са на отстояние около 1300 м северно от площадката. 

Имотите са стопанисвани от Община Антоново като от страна на Общински съвет към 

Община Антоново са издадени Решение № 276 по протокол № 33 от заседание на общинския 

съвет състояло се на 22.02.2018 г. относно разрешава проектиране на ПУП-План за 

застрояване и Парцеларен план за изграждане на малка водна електрическа централа в ПИ е 

идентификатор 44598.75.10 и ПИ е идентификатор 44598.80.4 в землището на с. Любичево, 

Община Антоново и Решение № 268 по протокол № 32 от заседание на общинския съвет 

състояло се на 24.01.2018 г. /Приложение № II.1-1/ относно съгласие за учредяване на сервитут 

и промяна на предназначението /начин на трайно ползване/ от „пасище, мера“ за „техническа 

инфраструктура”. 

Географски координати на имота – N 43° 9'19.66", E 26°16'0.74" 
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Имотите попадат в границите на защитена зона BG0000432 Голяма река - Защитена 

зона по директивата за местообитанията. 

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

В Приложение № II.8-2 е представено и разположението на защитена зона BG0000432 Голяма 

река. Като приложение към настоящата разработка е представена скица на поземления имот 

/Приложение № II.8-3/. 

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

материал (извадка от сателитна снимка) с определено отстоянието на обекта до най-близките 

обекти, подлежащи на здравна защита. Съгласно § 1, т. З от допълнителните разпоредби на 

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

„Обекти, подлежащи на здравна защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, 

училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите 

за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, 

къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за 

къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), 

както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на 

Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни“. В разглеждания случай най-близко 

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

на: 

 1300 m в посока север от производствената площадка – жилищна зона на с. 

Любичево; 

9. СЪЩЕСТВУВАЩО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА ИЛИ 

ТРАСЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на поземлен имот 

с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. 

Любичево, Община Антоново. 

Имотите са стопанисвани от Община Антоново като от страна на Общински съвет към 

Община Антоново са издадени Решение № 276 по протокол № 33 от заседание на общинския 

съвет състояло се на 22.02.2018 г. относно разрешава проектиране на ПУП-План за 

застрояване и Парцеларен план за изграждане на малка водна електрическа централа в ПИ с 

идентификатор 44598.75.10 и ПИ с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. Любичево, 

Община Антоново и Решение № 268 по протокол № 32 от заседание на общинския съвет 

състояло се на 24.01.2018 г. /Приложение № II.1-1/ относно съгласие за учредяване на сервитут 

и промяна на предназначението /начин на трайно ползване/ от „пасище, мера“ за „техническа 

инфраструктура”. 

Цитираните имоти са с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на 

трайно ползване „Пасище“. Съседните имоти представляват пасища и повърхностни водни 

обекти. 

Площадка на МВЕЦ граничи с: 

- на изток – пасища и земеделски земи; 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА 

СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

„Изграждане на малка водна електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с 

идентификатор 44598.80.4 в землището на с. Любичево, община Антоново, обл. Търговище” 

 

 

Стр. 25 от 57 

„365 КАРИЕРИ“ ЕООД 

гр. София 1618, район р-н Витоша, ул. „Александър Пушкин” № 34, ап. 10 

Телефон: +359 (0) 887 742 780 

E-mail: nedko.krastev@gmail.com 

- на запад – пасища и гори 

- на север – пасища и гори; 

- на юг – пасища и яз. Ястребино. 

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

ЗОНИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО 

ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, 

ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ 

НУЖДИ И ДР.; НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА. 

Поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 

44598.80.4 в землището на с. Любичево, Община Антоново, обл. Търговище, предмет на 

разглеждане не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за 

защитените територии (ДВ бр. 133/ 1998 г., доп. и изм.). И двата разглеждани имота попадат в 

рамките на защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.) BG0000432 „Голяма река“ - 

Защитена зона по директивата за местообитанията (включена в списъка от защитени зони, 

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

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

200 m южно от разглеждания обект. 

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

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

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

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

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

територията  на  водосбора  на  повърхностно  водно  тяло  или земната повърхност над 

подземно водно тяло. 

Нормалното развитие на водната екосистема изисква наличие в нея на биогенните 

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

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

на водната растителност. Внасянето на допълнително количество биогенни елементи и  

техните  съединения  във  водоемите  предизвикват  нарушаване  на екологичното равновесие 

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

водите, вследствие на който процес  настъпват  няколко взаимосвързани неблагоприятни 

ефекта във водоемите: 

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

на един или няколко вида водорасли; 

 бурното  развитие  на  водораслите  на  повърхността  води  до  промяна  на  

светлинните условия, поради намаляване на прозрачността на водата, в 

следствие на което дънните водорасли загиват, образувайки токсични вещества; 

 намаленото количество на кислорода във водата поради гнилостни процеси е 

причина за измиране водорасли, риби и други водни обитатели; 

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

вкус. 
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Основните източници на замърсяване на водите с биогенни елементи са селското 

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

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

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

(основно азот и фосфор) във водата. 

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

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

елементи азот и фосфор. 

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

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

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

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

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

За предотвратяване на допълнителна еутрофикация и подобряване на състоянието на 

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

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

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

определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения. По този 

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

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

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

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

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

басейново управление са както следва: 

- BGCSARI03 Водосборен басейн на реките Западно от р. Огоста и частите от 

водосборния басейн на р. Дунав на територията на РБ, извън водосборните 

басейни на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом 

- BGCSARI07 Водосборен басейн на р. Огоста 

- BGCSARI04 Водосборен басейн на р. Искър 

- BGCSARI02 Водосборен басейн на р. Вит 

- BGCSARI08 Водосборен басейн на р. Осъм 

- BGCSARI14 Водосборен басейн на р. Янтра 

- BGCSARI10 Водосборен басейн на р. Русенски Лом 

Съгласно информацията в ПУРБ 2016 – 2020 на БДДР, приет с Решение № 1110 / 

29.12.2016 г. на Министерски съвет, площадката на инвестиционното предложение попада в 

рамките на чувствителна зона BGCSARI14 Водосборен басейн на р. Янтра. Разположената в 

близост р. Голяма река е част от водосбора на р. Янтра. 

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

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

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

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

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

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

среда и водите, са определени: 

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

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

отчитайки физико-химичните и природните характеристики на водите и 

почвите; 

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

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

източници и които допринасят за замърсяването. 

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

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

информация, предоставена от МЗХ. 

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

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

определени като нитратно уязвимите зони. 

Площадката на инвестиционното предложение попада в рамките на уязвима зона 

BG1G0000QAL020 Порови води в кватернера на р. Янтра. Местоположението на площадката 

е представено на следващата фигура. 

Фигура № II.10-1. Уязвима зона BG1G0000QAL020 Порови води в кватернера на р. Янтра  
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Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно 

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

съоръжения на питейно-битово водоснабдяване на близките селища. Същите остават на 

отстояние от имотите и те не попада в обхвата на зони I на СОЗ около двата водоизточника. 

11. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(НАПРИМЕР ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НОВ ВОДОПРОВОД, ДОБИВ 

ИЛИ ПРЕНАСЯНЕ НА ЕНЕРГИЯ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО). 

С реализирането на инвестиционното предложение е необходимо изграждане на ново 

външно електропреносно трасе – подземна линия до съответната подстанция за 

присъединяване към електропреносната мрежа. 

Необходимо е изграждане на външен водопровод от разположената в близост помпена 

станция. 

Предвидено е изграждане на водоплътна събирателна шахта за битово-фекални 

отпадъчни води в рамките на площадката. 

12. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Във връзка с необходимостта от изграждане на МВЕЦ „Ястребино“ е необходимо 

издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ.  

Предвид липсата на водовземане от повърхностни води за експлоатация на МВЕЦ не е 

необходимо издаване на разрешително за водовземане по реда на Закона за водите. Ползваните 

води ще се доставят от „Напоителни системи“ ЕАД по открит бетонов канал за поливни води. 

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-

КОНКРЕТНО: 

1. СЪЩЕСТВУВАЩО И ОДОБРЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в: 

 Поземлен имот 44598.80.4, област Търговище, община Антоново, с. Любичево, 

м. ЕШМЕ ЯНЪ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия 

Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 18871 кв.м., стар номер 080004, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-77/30.06.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК. 

 Поземлен имот 44598.75.10, област Търговище, община Антоново, с. Любичево, 

м. ЕШМЕ ЯНЪ, вид собств. Стопанисвано от общината, вид територия 

Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 2631 кв.м., стар номер 075010, 
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Заповед за одобрение на КККР № РД-18-77/30.06.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

Имотите са стопанисвани от Община Антоново като от страна на Общински съвет към 

Община Антоново са издадени Решение № 276 по протокол № 33 от заседание на общинския 

съвет състояло се на 22.02.2018 г. относно разрешава проектиране на ПУП-План за 

застрояване и Парцеларен план за изграждане на малка водна електрическа централа в ПИ с 

идентификатор 44598.75.10 и ПИ с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. Любичево, 

Община Антоново и Решение № 268 по протокол № 32 от заседание на общинския съвет 

състояло се на 24.01.2018 г. /Приложение № II.1-1/ относно съгласие за учредяване на сервитут 

и промяна на предназначението /начин на трайно ползване/ от „пасище, мера“ за „техническа 

инфраструктура”. 

Цитираните имоти са с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на 

трайно ползване „Пасище“. Съседните имоти представляват пасища, гори и повърхностни 

водни обекти. 

Западно от разглежданите имоти е разположен поземлен имот 44598.81.13, област 

Търговище, община Антоново, с. Любичево, вид собств. Общинска публична, вид територия 

Територия, заета от води и водни обекти, НТП За водостопанско, хидромелиоративно 

съоръжение, площ 2241 кв.м., стар номер 000178, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-

77/30.06.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. В имота е разположена помпена 

станция. 

2. МОЧУРИЩА, КРАЙРЕЧНИ ОБЛАСТИ, РЕЧНИ УСТИЯ; 

 Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на поземлен имот 

с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. 

Любичево, Община Антоново. Посочените имоти не попадат в близост до мочурища, 

крайбрежни области или речни устия. 

3. КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ И МОРСКА ОКОЛНА СРЕДА; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на поземлен имот 

с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. 

Любичево, Община Антоново. Посочените имоти не попадат в крайбрежни зони и морска 

околна среда. 

4. ПЛАНИНСКИ И ГОРСКИ РАЙОНИ; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на поземлен имот 

с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. 

Любичево, Община Антоново. Посочените имоти не попадат в планински или горски райони. 

5. ЗАЩИТЕНИ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на поземлен имот 

с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. 

Любичево, Община Антоново. Посочените имоти попадат в защитени територии. И двата 
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разглеждани имота попадат в рамките на защитени зони /33/ от Националната екологична 

мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.) 

BG0000432 „Голяма река“ - Защитена зона по директивата за местообитанията (включена в 

списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 122/02.03.2007 г., обн. 

ДВ бр.21/09.03.2007г.). 

6. ЗАСЕГНАТИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА; 

 Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според 

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

изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания 

и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите 

птици. 

Поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 

44598.80.4 в землището на с. Любичево, Община Антоново попадат в рамките на защитени 

зони /33/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие 

(ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.) BG0000432 „Голяма река“ - Защитена зона по директивата за 

местообитанията (включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски 

съвет № 122/02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/09.03.2007г.). 

Реализирането на инвестиционното предложение не засяга други елементи от 

националната екологична мрежа. 

7. ЛАНДШАФТ И ОБЕКТИ С ИСТОРИЧЕСКА, КУЛТУРНА ИЛИ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКА СТОЙНОСТ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

осигурява : 

 разнообразие, идентичност и естетика в природната среда; 

 функциониране и продуктивност на екосистемите; 

 възможност за регенериране и устойчиво използване на природните ресурси; 
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 подобряване условията на живот  на населението. 

Районът на инвестиционното намерение се характеризира с разнообразна "мозайка" от 

ландшафти. В него са установени ландшафти от два класа: равнинни и междупланински 

равнинно-низинни ландшафти, според типологичната класификационна система на 

ландшафтите в България (П. Петров, 1997г.), построена въз основа на геоморфоложки, 

мезоклиматични и фитогеографски признаци. 

Според Хартата за устойчиво развитие на българските ландшафти, в разглеждания 

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

ландшафти: 

 Естествено съхранените ландшафти в чист вид почти не съществуват. 

Антропогенизацията засяга в една или друга степен всички ландшафти. 

 Горските ландшафти се наблюдават северно и западно от разглежданите имоти. 

 Пасищните и ливадните ландшафти обхващат основни площи в труднодостъпни 

за обработка терени. 

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

са различни по размер обработваеми земи (ниви). 

 Водни ландшафти заемат участъци около преминаващата на отстояние река 

Голяма река и яз. Ястребино. 

 Селищните ландшафти обхващат населените места – с. Любичево и др., които 

остават на отстояние от обекта. 

 Комуникационните ландшафти са представени най-вече от пътищата на 

републиканската пътна мрежа и от полски пътища за обслужване на 

земеделските площи. 

 Промишлени ландшафти е категория с ниска степен на представяне. В района са 

разположени елементи на техническа инфраструктура – помпена станция и 

хидромелиоративни съоръжения.. 

 Рекреационни ландшафти не са развити. 

 Антропогенни ландшафти. Естествените ландшафти в района, формирани под 

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

антропогенни фактори. Човешката намеса се изразява в изграждане на 

населените места, построяване на пътищата от Републиканската пътна мрежа и 

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

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

антропогенизирани и трансформирани в земеделски, селищни инфраструктурни 

и др. 

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

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

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

СТАТУТ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на поземлен имот 

с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. 
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Любичево, Община Антоново. Посочения имот не попада в територии и/или зони и обекти със 

специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 

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

извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Обекти, подлежащи на здравна 

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

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

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

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

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

храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и 

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

на здравна защита са вилни зони разположени съответно на: 

 1300 m в посока север от производствената площадка – жилищна зона на с. 

Любичево; 

IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД 

ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, 

МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВЪЗДУХА, ВОДАТА, 

ПОЧВАТА, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ЛАНДШАФТА, КЛИМАТА, БИОЛОГИЧНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ. 

1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве. 

1.1.1. Демографска характеристика и здравен статус на населението. 

 Демографските процеси в Община Антоново следват неблагоприятните тенденции, 

проявяващи се на голяма част от територията на страната. Протичащите неблагоприятни 

демографски процеси на национално ниво /ниска раждаемост, висока смъртност, отрицателен 

естествен и механичен прираст на населението/, са пряко отражение на социално-

икономическата ситуация в страната. 

Тенденцията на намаление в броя на населението в общината се потвърждава и от 

последните статистически данни за демографските процеси в страната, според които в периода 

01.03.2001-31.12.2014 г., жителите на Община Антоново намаляват с 1 734 души, равняващи 

се на 22,8%. Особено тревожна се явява разликата в намалението на населението на общината 

спрямо темпа на национално и регионално ниво. Отчетеният спад /%/ на общинско ниво се 

отличава с разлика от близо два пъти и половина спрямо намалението за страната и с разлика 

от над три пъти в сравнение с отчетеното намаление за района от ниво 2. 

Таблица № IV.1.1.1-01. Динамика на населението в периода 2001-2014 г. /национално ниво, ниво район от 

ниво 2, областно ниво, общинско ниво/ 
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 В резултат на продължаващото намаление на населението на общината, само в периода 

01.02.2011 г. - 31.12.2014 г. жителите на Община Антоново намаляват с 403 д., равняващи се 

на 6,4%. Към 31.12.2014 г. броят на населението на общината е 5 859 д., от които 3 010 д. 

/51,4%/ мъже и 2 849 д. /48,6%/ жени. Посоченото съотношение между населението на 

общината по пол, се отличава с ръст в дела на мъжете в порядъка на 0,2% спрямо техния дял 

към 01.02.2011 г. 

Териториалното разпределение на жителите на Община Антоново по населени места, 

се отличава с водещото място на едноименния общински център по показателя „брой 

население“. Към 01.02.2011 г. в рамките на единствения град в общината - гр. Антоново, 

живеят 1 582 д., или 25,3% от населението на общинско ниво. Посоченият брой бележи спад 

спрямо 2001 г. /стойност към 01.03.2001 г. - 1 749 д./ в порядъка на 167 д., равняващи се на 

9,5%. 

Раждаемостта се отличава със стойности, отреждащи на Община Антоново едно от 

последните места сред петте общини в Област Търговище. Броят на живородените деца в 

периода 2000-2014 г. се движи между 83 бр. /2004 г./ и 46 бр. /2013 г./. Живородените деца 

през 2014г. - 49бр. формират едва 4,6% от техния брой в областта. Посочените неблагоприятни 

стойности на показателя отново свидетелстват за проявяващата се негативна тенденция в 

демографското развитие на общината. В периода 2000-2014 г. умиранията на местно ниво 

варират между 143 през 2000 г., когато е отчетена най-тревожна стойност на показателя и 95 

през последната 2014 г., която се отличава с най-малък брой умирания. 

Посоченият брой умирания през 2014 г. формира 5,1% от стойността на показателя на 

областно ниво /1 851 бр./ и отрежда на общината последно място по брой умирания сред петте 

общини в Област Търговище. Към 01.02.2011 г. най-голям дял от жителите на общината 

попадат във възрастовата група 50- 54 години - 7,1% /442 души/, следвани от лицата на възраст 

между 40 и 44 години - 7,0% /436 души/. От друга страна, населението между 0 и 4 години /306 

души/ формира 4,9%, а хората на възраст 85+ години, са 111 души, равняващи се на 1,8%. 

Извършеният анализ на възрастовата структура на жителите на общината по населени места, 

разкрива съществуващите териториални дисбаланси между общинския център - гр. Антоново 

и населените места от селски тип. Голяма част от селата в общината се отличават с 

изключително влошена възрастова структура. Например на територията на селата Къпинец, 

Манушевци и Яребично най-младите жители попадат съответно във възрастовите групи 65-69 

г. /1 човек/, 70 и повече /1 човек/, и 60-64 г. /2 души/. 

Най-висок дял в етническата структура на населението заемат турската, българската и 

ромската етнически групи. Делът на населението, самоопределило се към турската етническа 

група към 01.02.2011 г. - 50,1% /2 975 души/, заема първо място в етническата структура на 
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населението на местно ниво. С висок дял се отличават лицата, самоопределили се към 

ромската етническа група - 20,4% /1 212 души/. Отчетената стойност е над четири пъти по-

висока от средната за страната и близо три пъти по-висока от тази за Област Търговище. 

Характерна особеност на образователната структура на населението е, че най-висок дял 

заемат лицата на седем и повече навършени години със завършено основно образование - 

33,8% /1 975 души/, следвани от тези със завършено средно образование - 27,7% /1 616 души/. 

Тревожно висок е делът на лицата в разглежданата възрастова група с начално 

образование - 21,6% /1 263 души/. Посочената стойност е значително по-неблагоприятна от 

средната за страната /7,8%/ и за областта /11,7%/. Към 01.02.2011 г. делът на неграмотните 

лица на девет и повече навършени години /4,1%/, отрежда на Община Антоново първо място 

по разглеждания показател сред 5-те общини в обхвата на област Търговище. 

Демографските процеси, заболеваемостта и физическото развитие са трите основни 

групи показатели за оценка на здравето на населението. По-голямата част от жителите е 

съсредоточена в града. Увеличаваща се група на възрастни над трудоспособна възраст, 

респективно увеличава потребността от гериатрична помощ. Процесите на стареене се 

проявяват по-силно в селата, където в повечето е малък броя на детско население и най-

младата възрастова група. Ясно е, че подобна възрастова структура поражда множество 

допълнителни медико-социални, икономически, психологически и правни проблеми. 

Възрастните хора са носители на повече от едно хронични заболявания. Това 

значително променя и вида на здравните потребности и отправя определени изисквания към 

тяхното задоволяване. Миграционните движения, които се развиват паралелно с процеса на 

стареене, както и ниската раждаемост, водят до неравномерно териториално разположение на 

стари хора и се формират териториални единици с предимно стари хора. 

1.1.2. Въздействие върху населението. Здравен риск. 

Рисковите фактори, влияещи на здравето на населението, се свързват на първо място с 

начина на живот, жизнената среда (екологична, трудова, семейна), системата на 

здравеопазване, както и с редица биологични характеристики. Трябва да се отбележи, че върху 

появяването и въздействието на рисковите фактори имат определено влияние икономическите 

и социалните условия в страната Тези фактори оказват съществено влияние върху силата на 

отговора на даден индивид спрямо експозицията. Съществуват различни връзки между 

експозицията и ефекта, което се обяснява преди всичко с възприемчивостта на организма, 

която от своя страна може да се повлияе от различни физични фактори /бременност, възраст и 

др./, от намаляването нивото на важни ензими участващи в детоксикацията на редица химични 

съединения или на генетични фактори. 

Най-често рисковите фактори се класифицират в следните три групи: 

 първа група-ендогенни - те са формирани в самия организъм и са израз на 

неговата биология. Тези фактори могат да бъдат наследствени /генетични/, 

придобити и биологични; 

 втора група-екзогенни - това са фактори на обкръжаващата среда /природни 

и социални/. Трябва да се отбележи, че върху появяването и въздействието на 

рисковите фактори имат определено влияние икономическите и социалните 
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условия в страната, а именно: безработицата, намаляването на доходите на 

значителна част от населението, ниската степен на образованост, влошената 

структура на разходите, влошената структура на потреблението. 

1.1.2.1. Въздействие върху здравето на населението 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на поземлен имот 

с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. 

Любичево, Община Антоново. Като Приложение № III.1-4 към настоящата информация е 

представен актуален картен материал (извадка от сателитна снимка) с определено отстоянието 

на обекта до най-близките обекти, подлежащи на здравна защита. Съгласно § 1, т. З от 

допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

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

сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, 

спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни 

домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни 

басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни 

паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от 

допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни“. В 

разглеждания случай най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са 

вилни зони разположени съответно на: 

 1300 m в посока север от производствената площадка – жилищна зона на с. 

Любичево; 

Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или 

няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. Поради тази 

причина подробно са разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един от 

тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв съществува. 

В процеса на експлоатация на обекта не се предвижда да се оформят съществени 

професионални вредности. Реализацията на проекта няма да доведе до поява на определени 

болести. При спазване на технологичната и трудова дисциплина, както и при стриктно 

изпълнение на указанията при инструктажа по охрана на труда хората работещи на обекта и 

тяхното здраве ще бъдат защитени. 

Във връзка с това може да се заключи, че разглежданата дейност няма да доведе до 

засягане на здравето и до промяна на условията на живот на хората. 

1.1.2.2. Въздействие върху здравето на персонала 

Потенциално засегнати ще са основно работниците на обекта, експонирани по време на 

монтажа на новите инсталации и експлоатацията им. Дори при аварийни ситуации, поради 

особеностите на инвестицията е малко вероятно да се повлияе негативно здравето на 

населението живущо в най-голяма близост до хигиенно-защитната зона на обекта.  

Следва да се има предвид, че за осигуряване на инвестиционните мерки ще се използва 

съществуващата в района инфраструктура – шосейна мрежа, електропроводи, водоснабдяване. 

Не се предвижда излизане извън територията на площадката при монтажните и други 
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строителни дейности. Не се предвиждат и допълнителни площи за временни дейности по 

време на СМР и монтиране на технологичното оборудване. 

Рискови фактори по отношение на здравето на работниците могат да се появят както по 

време на строителството, така и при експлоатацията на централата. 

Основните потенциални рискове за здравето на работещите по време на строителството 

могат да се проявят, ако не се спазени указанията за работа по отделните строителни процеси. 

В България съществува сериозна нормативна база, спазването и респектирането на която няма 

да позволи поява на рискове за здравето на работещите 

По време на експлоатацията на централата няма основания да се очакват рискове за 

здравето на работещите, ако се спазват изискванията на Правилник за безопасност при I работа 

в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни 

мрежи и хидротехнически съоръжения (ДВ, бр.32/2004 г.) и Правилник за безопасност при 

работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по 

електрически мрежи (ДВ, бр.34/2004 г.). 

Съгласно цитираните документи, правилата са предназначени за длъжностните лица, 

които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работят в 

електрически и топлофикационни централи, електропреносната и електроразпределителна 

мрежи. 

С посочените правилници се определят минималните изисквания за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд и ако те бъдат спазени, риск за здравето на 

работещите не може да се очаква. 

Възможности за комбинирано действие върху човешкия организъм има само по време 

на строителството, за работещите на обекта: комбинирано действие на шум, прах, токсични 

газове и концентрации. По отношение на възможности от отдалечено въздействие би могло да 

бъде споменат 3,4-бензпиренът и останалите канцерогени, съдържащи се в ауспуховите газове 

на подемно-транспортната и транспортната техника на обекта. 

При условие, че се спазват инструкциите за безопасност, че се ползват личните 

предпазни средства и СТМ отговаряща за обекта извършва професионално своите задължения, 

не би следвало да се очаква проява на посочените по-горе въздействия. 

Оценката за здравния риск е направена въз основа данните и тяхната интерпретация 

като: 

 идентифицираните опасности (техните стойности, обсег на разпространение, 

с|епен на опасност) които ще се имитират от обекта, 

 сравнителния анализ между техните стойности и тези на ПДК, 

 ситуираността на бъдещата ВЕЦ спрямо най-близките населени места, както и 

препоръчаните решения с оглед минимизиране на вредните за здравето фактори, 

Оценявайки здравния риск може да се заключи, че изграждането и пуска на 

обекта в експлоатация не предполага значими за здравето негативни 

въздействия и здравни неблагополучия за населението от най-близко 

разположените населени места. 
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Съгласно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 за минималните 

Изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при «ползване 

на работното оборудване (ДВ., бр.54/2001 г.), инвеститорът на обекта определя координатор 

по безопасност и здраве, както следва: 

 в етапа на проектиране, в случаите, когато проектантите са повече от един; 

 в етапа на изпълнение на строежа, в случаите на повече от един строител 

(изпълнител). 

Функцията на координатор по безопасност и здраве по време на строителството на 

обекта се изпълнява от главния изпълнител (строител). Координаторът по безопасност и 

здраве за етапа на инвестиционното проектиране < изпълнява следните задачи: 

 координира работата на проектантите за осигуряване изискванията на 

нормативните актове в областта на безопасност и здраве при работа по 

отделните фрази на инвестиционното проектиране при: 

 изготвяне на архитектурната, конструктивната, технологична и организационна 

части на проекта; 

 оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и 

видовете строителни и монтажни работи, като бъдат взети под внимание всички 

инструкции и допълнителни информационни материали по безопасност и 

опазване здравето на работещите; 

 разработва план и инструкции за осигуряване на безопасност и опазване 

здравето на работещите; 

 подготвя и предава на инвеститора информация, отчитаща характеристиките на 

строежа и съдържаща данни за безопасността и здравето на работещите. 

По време на строителството на централата задължително се поставя обяснителна табела 

на строежа, която съдържа: 

 дата на откриване на строителната площадка; 

 адрес; 

 инвеститор; 

 изпълнител (строител); 

 координатор по безопасност и здраве за етап инвестиционно проектиране; 

 координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството; 

 планиран максимален брой работници на строителната площадка. 

Като мерки за здравна защита и управление на риска, при изграждането на обекта могат 

да се изброят следните основни препоръки, предпоставки и изисквания 

 Добра производствена практика; 

 Технологична дисциплина; 

 Хигиена на работните места и лична хигиена; 

 Спазване законодателството за безопасни и здравословни условия на труд, 

Кодекса на труда и други нормативни документи; 

 Осигуряване и ползване на предвидените съгласно Наредба №12/93 г. работно 

облекло и лични предпазни средства. 
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Въздействието върху здравето на персонала по време на СМР са свързани с риск от 

инциденти. В проектите за изграждане на новите производствени сгради и мощности ще бъдат 

разработени Планове и мерки за безопасност и здраве /ПБЗ/. Възможните рискове от 

инциденти са свързани с организацията и безопасността по време на СМР. Не е предвидено да 

се извършват взривни работи. Строго ще се спазва Наредба № 2 / 22.03.2004год. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния 

вид строителна дейност, която трябва да изпълнява. Всички строително-монтажни работи ще 

се извършват от външни лицензирани строително-монтажни фирми. Персоналът ще е 

задължен да използва лични предпазни средства и ще е инструктиран. 

1.2. Въздействие върху материалните активи. 

При строителството на обекта се предвижда да се използват предимно материални 

активи собственост на възложителя. 

Въздействието по отношение на материалните активи ще бъде като цяло положително, 

свързано с производство на енергия от ВЕИ. Реализирането на инвестиционното предложение 

ще окаже положително въздействие върху материалните активи на дружеството. 

Въздействието е непряко, положително със средна степен. 

1.3. Въздействие върху културното наследство. 

На площадката на инвестиционното предложение и в непосредствена близост не са 

разположени обекти от недвижимо културно наследство. Експлоатацията на предвидените 

нови съоръжения и промени няма да доведе до въздействие върху културното наследство. 

Въздействието е нулево. 

1.4. Въздействие върху атмосферния въздух. 

По време на строителството основни замърсители на въздуха ще бъдат вредните 

вещества в отработени газове на строителната и транспортната техника, използвана при 

изграждане на обекта – въглероден оксид, серни и азотни оксиди, въглеводороди, твърди 

неизгорели частици от горивата и др. По време на строителството се очаква да се отделят 

прахо-газови емисии със завишени концентрации, главно по отношение на прах (изкопни, 

насипни, товаро-разтоварни дейности). 

Като цяло количеството на строително-монтажните работи, свързани с изграждането 

на централата за поизводство на електроенергия са малки, така че и вредностите от 

автотранспорта и строителната механизация също ще са малки по количество, за ограничено 

време и на малка площ, отдалечени от жилищни зони. 

По време на експлоатацията не съществува риск от влошаване на качеството на 

атмосферния въздух, в следствие замърсяването му с вредни вещества над допустимите 

концентрации. Може да се направи извода, че изграждането и експлоатацията на централата 

няма да промени качеството на атмосферния въздух в района. 
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Предвид факта че инвестиционното предложение е свързано с производство на енергия 

от ВЕИ се счита, че реализирането му ще окаже непряко положително въздействие върху 

качеството на атмосферния въздух в национален план. Въздействието е непряко, положително 

със много ниска степен. 

1.5. Въздействие върху водите. 

1.5.1. Повърхностни води 

 Инвестиционното предложение не предвижда въздействие върху повърхностни водни 

обекти. Захранването с вода ще се извършва от съществуваща напоителна система след яз. 

Ястребино. Не се предполага вововземане от повърхностния воден обект единствено с цел 

производство на електроенергия.  

1.5.2. Подземни води 

 Инвестиционното предложение не предвижда въздействие върху подземни водни тела. 

1.6. Въздействие върху почвите. 

По време на СМР ще се наблюдава ограничено отрицателно въздействие върху 

почвите, което е свързано с премахване на почвения слой в предвидените застроени площи. 

Отнетите хумусни маси ще се складират, съхраняват и използват след завършване на 

строителните дейности. 

Инвестиционното предложение в етапа на експлоатация не предвижда въздействие 

върху почвите 

1.7. Въздействие върху земните недра. 

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на 

инсталацията, поради предвидените мерки за изолация на площадката. Не се предполага 

наличие на въздействие. 

1.8. Въздействие върху ландшафта. 

По време на СМР се предполага отрицателно въздействие върху ландшафта в района. 

Въздействието се ограничава в промяна на оформения ландшафт – пасища и гори и внасяне 

на нов елемент – сграда за МВЕЦ. 

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

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

отрицателното въздействие върху околната среда. 

1.9. Въздействие върху биологично разнообразие. 
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1.9.1. Въздействие върху флората 

Според геоботаническото райониране на България територията на Община Антоново 

се отнася към Герлово – Сланнишни район от Илирийска (Блаканска) провинция на 

Европейска широколистна горска област (Бондев 1997 г.). Характерни за Илирийска 

(Балканска) провинция са мезофитните и ксеромезофитни горски екосистеми с доминиращи и 

играещи едификаторна роля дървесни видове ката: мизийски бук (Fagus sylvatica ssp. 

moesiaca), габър (Carpinus betulus), горун (Quercus dalechampii), на места и източен горун (О. 

polycarpa). В по-ниските райони, в ксеротермни горски екосистеми доминират смесени гори 

от благун (Quercus frainetto) и цер (Quercus cerris), а на припечни склонове и вторични горски 

екосистеми от келяв габър (Carpinus orientalis). Характерни реликтни флорни елементи за 

Илирийската провинция са конският кестен (Aesculus hippocastanum), дивият рожков (Cercis 

syliquastrum) и кавказката копривка (Celtis caucasica). От евксинските флорни елементи тук са 

разпространени: златистото секирче (Lathyrus aureus), източният лопох (Trachystemon 

orientalis), както и представители на южноевксинските реликти източен бук (Fagus orientalis), 

лавровишна (Laurocerasus officinalis) и едрият дървесен вид турска леска (Corylus colurna). В 

окръга са разпространени и видове български и балкански ендемити: хилядолистният воден 

морач (Oenanthe millefolia), румелийската звъника (Hypericum rumeliacum), прашниковата 

асинеума (Asyneuma anthericoides) и др., а на скалните венци на места изобилства балканският 

субендемичен вид - люлякът (Syringa vulgaris). Сравнително голямо е присъствието на степни 

флорни елементи, проникнали в по-сухите участъци, в разредените гори и по откритите скални 

участъци, както и тревни ценози, възникнали вторично на мястото на унищожените от човека 

гори в миналото. По-важни са добруджанското коило (Stipa lessingiana), ниският бадем 

(Amygdalus nana), сивосивкаво сграбиче (Astragalus glaucus), преварите (Scutellaria orienthalis, 

S. altissima), бодливата руница (Phlomis herbaventis ssp. pungens), метличината (Centaurea 

marschaliana и C. orientalis), метличестото великденче (Veronica spuria) и др. 

Съгласно Класификационната схема на типовете горски месторастения в Република 

България (2011), територията на Община Антоново попада в две области: Мизийска област – 

подобласт Северна България и Тракийската горскорастителна област, подобласт Източна 

Стара планина. В съответствие с диапазона в който варират надморските височини във 

вертикално отношение територията на общината се намира в два горско растителни пояса и 

съответните им подпояси: 

 Мизийска област, подобласт Северна България 

М-I – Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-

600 m н.в.) - М-I-2 Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-400 m н.в.), М-I-3 Подпояс 

на хълмисто – предпланиските смесени широколистни гори (400-600 m н.в.) 

M-II – Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (600-1000 m н.в.) - М-II-1 

Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (600 - 1000 m н.в.) 

 Тракийска област, подобласт Източна Стара планина 

Т-I Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-700 

m н.в.) - Т-I-2 Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-500 m н.в.), Т-I-3 Подпояс на 

хълмисто – предпланиските смесени широколистни гори (500 – 700 m н.в.). 
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Площадката на инвестиционното предложение попада в М-I – Долен равнинно-хълмист 

и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-600 m н.в.) - М-I-2 Подпояс на равнинно-

хълмистите дъбови гори (0-400 m н.в.). В този подпояс преобладават чисти и смесени гори от 

цер (Quercus cerris), благун (Quercus frainetto), зимен дъб (Quercus petraea), габър (Carpinus 

betulus), бук (Fagus sylvatica) и сребролистна липа (Tilia tomentosa). В тях се срещат единично 

или с по 1-2 десети мъждрян (Fraxinus ornus), клен (Acer campestre), мекиш (Acer tataricum), 

бряст (Ulmus minor) и други. Клелявият габър се среща главно в подлеса. Създадените култури 

са предимно от бял и черен бор. На много места се срещат и такива от червен дъб (Quercus 

rubra), череша (Prunus avium), бреза (Betula pendula) които образуват чисти и смесени култури 

с естествено срещащата се растителност. На много места се среща и акацията, като изкуствено 

създадени култури и издънкови насаждения, възобновили се след изсичането на акациевите 

култури. В повечето насаждения като подлес освен келявият габър се срещат и глогът, дряна, 

шипка и леска. 

В необработваемите земи, каквито са и разглежданите, се заемат съобществата с 

доминант драка (Paliurus spina-christi), шипка (Rosa sp.), а в тревните формации доминират 

степните и сухоустоичиви видове житни треви (Poaceae), троскот (Cynodon dactylon), 

ливадина (Poa pratensis), полска класица (Alopecurus agrestis), мащерка (Thymus ssp), балур 

(Sorgum halepensis), пирей (Agropyron repens), бял равнец (Achillea Millefolium), обикновено 

безсмъртниче (Xeranthemum annum), слънчева метличина (Centaurea solstitialis), слънчева 

метличина (Centaurea solstitialis), синя жлъчка (Cichorium intybus), обикновена паламида 

(Cirsium arvense), зелена кощрява (Setaria viridis), обикновен мак (Papaver rhoeas), полско 

подрумиче (Anthemis arvensis), див морков (Daucus carota), бял трън (Silybum marianum), 

ефемерна люцерна (Medicago lupulina), полска детелина (Trifolum arvense), и др. 

Разглежданите имоти са заети единствено от тревни съобщества житни треви (Poaceae), 

троскот (Cynodon dactylon), ливадина (Poa pratensis), полска класица (Alopecurus agrestis), 

мащерка (Thymus ssp), балур (Sorgum halepensis), както и драка (Paliurus spina-christi), шипка 

(Rosa sp.). 

Въздействието върху флората на територията на площадката се явява унищожаването 

на част от наличните видове на площ до 500 кв.м., която ще бъде заета от строителни дейности. 

В разглежданите имоти не е констатирано наличие на защитени растителни видове. 

Въздействието върху флората е отрицателно с ниска степен. Като смекчаващи мерки ще се 

прилагат разпоредби за запазване естественото състояние на растителността в останалата част 

от имотите, както и забрана за третиране с препарати за растителна защита, хербициди и други 

вещества оказващи неблагоприятно въздействие. 

1.9.2. Въздействие върху фауната 

 В зоогеографско отношение, според подялбата на страната (Груев, Б. и Б. Кузманов 

1994), територията на Община Антоново, заедно със Стара планина попадат в 

Старопланинския фаунистичен район на Евросибирската зоогеографска подобласт. 

Фауната в Община Антоново е от евросибирски и европейски тип, но се срещат и някои 

субсредиземнорски видове. Броят им е малък поради бариерната роля на Стара планина. В 

Старопланинския район се срещат значителен брой ендемити, както и Карпатски елементи, 

което се дължи на пряката връзка на Стара планина с Карпатите. Това са някои видове 

безгръбначни, охлюви, стоножки и перли, които липсват в други райони на страната. От 
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безгръбначните най-голяма е групата на членестоногите (Arthropoda), като почвения слой е 

обитание на многоножките (Myriapoda), а тревостоя се населява от паякообразните 

(Arachnida), насекомите (Insecta) и сухоземните охлюви (Gastropoda). Речните течения са 

местообитания на нимфите на еднодневките (Еphemeroptera), от които най-често срещани са 

представителите на семействата Baetidae, Heptageniidae, Caenidae, Leptophlebiidae и др, 

водните кончета (Odonata) от семействата Coenagrionidae, Gomphidae, Aeshnidae, ручейниците 

Hydropsyche, (Trichoptera), калните мухи Sialidae (Megaloptera), двукрилите (Diptera), от които 

най-разпространени са злите мухи (Simuliidae), конските мухи (Tabanidae) и комаровидните 

мухи (Chironomidae). Висшите ракообразни (Malacostraca) са представени в най-голяма степен 

от амфиподите (Amphipoda), от които най-разпространен е обикновения гамарус (Gammarus 

pulex), който се среща в участъците с по-бавно течение. Ихтиофауната основно е 

съсредоточена в реките Стара река, Голяма река, яз. Ястребино и изградените с цел напояване 

микроязовири, Долна Златица, Семерци, Ервиш и Пиринец. 

През територията на Община Антоново преминават горните течения на притоците на 

реките от Дунавския субрегион, които се обитават от представителите на мряново-шарановата 

зона, говедарка (Alburnoides bipunctatus), черна мряна (Barbus petenyi), балкански щипок 

(Sabanejewia balcanica), гулеш (Barbatula barbatula), малка кротушка (Romanogobio 

uranoscopus), речен кефал (Squalius cephalus), скобар (Chondrostoma nasus) и др. В язовирите 

се срещат още червеноперка (Scardinius erythrophthalmus), сребриста (Carassius carassius) и 

златиста каракуда (Carassius auratus gibelio), шаран (Cyprinus carpio), бял толстолоб 

(Hypophtalmichtys molitrix), пъстър толстолоб (Aristhichthys nobilis), псевдоразбора 

(Pseudorasbora parva), слънчева рибка (Lepomis gibbosus), бяла риба (Stizostedion lucioperca), 

распер (Aspius aspius), щука (Esox lucius) и др. Повечето от наличните видове в язовирите са 

следствие от изкуственото им зарибяване. 

От едрите бозайници в района преобладават средноевропейски видове, характерни за 

широколистния пояс – сърна (Capreolus capreolus), благороден елен (Cervus elaphus) и 

евразийска дива свиня (Sus scrofa). 

От хищниците на територията на Община Антоново се срещат европейски вълк (Canis 

lupus), лисица (Vulpes vulpes), чакал (Canis aureus), дива котка (Felis silvestris), златка (Martes 

martes), белка (Martes foina), невестулка (Mustela nivalis), язовец (Meles meles), черен пор 

(Mustela putorius) и др. 

Водните басейни и бреговете им се обитават от видрата (Lutra lutra), голямата водна 

земеровка (Neomys fodiens) и малката водна земеровка (Neomys anomalus). 

На територията на общината са налични местообитания с висока степен на пригодност 

за прилепната фауна: ръждивия вечерник (Nyctalus noctula), малкия вечерник (Nyctalus 

leisleri), големия нощник (Myotis myotis), остроух нощник (Myotis blythi), златист нощник 

(Myotis aurescens), голям нощник (Myotis myotis), дългоух нощник (Myotis bechsteini), остроух 

нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), трицветен нощник (Myotis 

emarginatus), воден нощник (Myotis daubentonii), кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), 

натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii), полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), ръждив 

вечерник (Nyctalus noctula), малък вечерник (Nyctalus leisleri), дългокрил прилеп (Miniopterus 

schreibersii), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), мaлък подковонос (Rhinolophus 

hipposideros), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), средиземноморски подковонос 
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(Rhinolophus blasii), южен подковонос (Rhinolophus euryale) и подковонос на Мехели 

(Rhinolophus mehelyi). 

Предвид факта, че разглежданите имоти са в непосредствена близост до съществуващ 

напоителен канал естествената фауна в района е вече повлияна от човешката дейност. 

Линейната инфраструктура вече е фрагментирала тази част от местообитанията. В резултат 

характерни за този район видове не се срещат. 

Установено е обитание на многоножките (Myriapoda), паякообразните (Arachnida), 

насекомите (Insecta) и сухоземните охлюви (Gastropoda), водните кончета (Odonata), калните 

мухи Sialidae (Megaloptera), двукрилите (Diptera). Наличие на едри бозайници не е установено. 

Наличието на труднодостъпна инфраструктура – напоителен канал е неблагоприятна за тях. 

Въздействието върху фауната на територията на площадката се явява изместване на 

видове към центъра и периферията на имотите. В разглежданите имоти не е констатирано 

наличие на защитени растителни видове. Въздействието върху фауната е отрицателно с много 

ниска степен. Като смекчаващи мерки ще се прилагат разпоредби за запазване естественото 

състояние в останалата част от имотите. 

1.10. Въздействие върху защитени територии. 

Поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 

44598.80.4 в землището на с. Любичево, Община Антоново, обл. Търговище, предмет на 

разглеждане не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за 

защитените територии (ДВ бр. 133/ 1998 г., доп. и изм.). И двата разглеждани имота попадат в 

рамките на защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.) BG0000432 „Голяма река“ - 

Защитена зона по директивата за местообитанията (включена в списъка от защитени зони, 

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

Съгласно чл. 8, ал 1, т. 1 на ЗБР защитена зона BG0000432 „Голяма река”, BG0000279 

е определена с цел: 

 Запазване площта на природните местообитания и местообитания на видовете и 

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

 Запазване естественото състояние на природните местообитания и 

местообитания на видовете, предмет на опазване в ЗЗ, включително и на 

естествените за тези местообитания видов състав, характерни видове и 

условията на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетните местообитания и местообитания на видове, както и на популации 

на видове, предмет на опазване в рамките на ЗЗ. 

Предмет на опазване в Защитена зона BG 0000432 „Голяма река”: 

Природни местообитания от Приложение І на Директива 92/43/ЕЕС: 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 
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9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 

91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 

91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 

91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco 

Brometalia) 

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

алпийския пояс 

7220* Извори с твърда вода с туфести (бигорни) формации (Сratoneurion) 

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 

Видове гръбначни животни, предмет на опазване: 

Бозайници (5 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

1355 Lutra lutra Видра 

1352 Canis lupus Европейски вълк 

2609 Mesocricetus newtoni Добруджански (среден) хомяк 

1335 Spermophilus citellus Лалугер 

2635 Vormela peregusna Пъстър пор 

Земноводни и влечуги (7 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

1188 Bombina bombina Червенокоремна бумка 

1193 Bombina variegate Жълтокоремна бумка 

1279 Elaphe quatuorlineata Ивичест смок 

1220 Emys orbicularis Обикновена блатна костенурка 

1219 Testudo graeca Шипобедрена костенурка 
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1217 Testudo hermanni Шипоопашата костенурка 

1171 Triturus karelinii Голям гребенест тритон 

Риби (4 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

1138 Barbus meridionalis Черна (балканска) мряна 

1149 Cobitis taenia Обикновен щипок 

1134 Rhodeus sericeus amarus Европейска горчивка 

Безгръбначни животни (6 вида), включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

1032 Unio crassus Бисерна мида 

1088 Cerambyx cerdo Обикновен сечко 

1083 Lucanus cervus Бръмбар рогач 

1089 Morimus funereus Буков сечко 

1087 *Rosalia alpina Алпийска розалиа 

4064 Theodoxus transversalis Ивичест теодоксус 

 Предвид факта, че разглежданите имоти са в непосредствена близост до съществуващ 

напоителен канал природните местообитания, както и видовете гръбначни и безгръбначни в 

района са вече повлияна от човешката дейност. Линейната инфраструктура вече е 

фрагментирала тази част от местообитанията. В резултат характерни за този район видове не 

се срещат. Възможното въздействие ще бъде отрицателно, но с много ниска степен. Не се 

предполага допълнително фрагментиране на зоната. 

 Като кумулативене ефект може да се разгледа едновременното въздействие на МВЕЦ 

и съществуващия напоителен канал предвид факта, че двата обекта ще бъдат взаимосвързани 

и в непосредствена близост един от друг. Този ефект ще бъде с много ниска степен.  

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА 

МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Националната екологична мрежа (НЕМ) се изгражда според изискванията на Закона за 

биологичното разнообразие. Нейните цели са: дългосрочно опазване на биологичното, 

геологично и ландшафтно разнообразие; осигуряване на достатъчни по площ и качество места 

за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на 

дивите животни; създаване на условия за генетичен обмен между разделени популации и 

видове; участие на Република България в европейските и световни екологични мрежи; 

ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии. 
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Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според 

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

изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания 

и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите 

птици. 

Поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 

44598.80.4 в землището на с. Любичево, Община Антоново, обл. Търговище, предмет на 

разглеждане не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за 

защитените територии (ДВ бр. 133/ 1998 г., доп. и изм.). И двата разглеждани имота попадат в 

рамките на защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.) BG0000432 „Голяма река“ - 

Защитена зона по директивата за местообитанията (включена в списъка от защитени зони, 

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

Защитената зона BG0000432 „Голяма река“, тип „В” - Директив 92/43/ЕЕ за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Цели на опазване в защитена зона BG0000432 „Голяма река“: 

 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 видовете, 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. 

Предвид факта, че разглежданите имоти са в непосредствена близост до съществуващ 

напоителен канал природните местообитания, както и видовете гръбначни и безгръбначни в 

района са вече повлияна от човешката дейност. Линейната инфраструктура вече е 

фрагментирала тази част от местообитанията. В резултат характерни за този район видове не 

се срещат. Възможното въздействие ще бъде отрицателно, но с много ниска степен. Не се 

предполага допълнително фрагментиране на зоната. 

 Като кумулативене ефект може да се разгледа едновременното въздействие на МВЕЦ 

и съществуващия напоителен канал предвид факта, че двата обекта ще бъдат взаимосвързани 

и в непосредствена близост един от друг. Този ефект ще бъде с много ниска степен.  

3. ОЧАКВАНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ 

БЕДСТВИЯ. 

 Инвестиционното предложение не представлява риск от възникване на големи аварии. 

Не се предвижда производство, съхранение или употреба опасни химични вещества и 

смеси. 
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4. ВИД И ЕСТЕСТВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, ВТОРИЧНО, 

КУМУЛАТИВНО, КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО- И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И 

ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО). 

Вида на въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите на 

околната среда и човешкото здраве е представено по отделно по компоненти и обобщено в 

табличен вид. 

1.1. Върху въздуха 

 По време на СМР - очаква се пряко, краткотрайно, временно, отрицателно 

въздействие обособено на територията на площадката (емисии прах от СМР). Не 

се очаква кумулативен ефект. Основна мярка за редуциране на това въздействие 

е прилагане на мерки за редуциране на неорганизирани емисии на прах. 

 По време на експлоатацията – очаква се непряко, дълготрайно, временно, 

положително въздействие в национален мащаб свързано с производство на 

екологично чиста електроенергия. 

1.2. Върху водите 

 По време на СМР - не се очаква въздействие. Не е предвидено въздействие върху 

повърхностни/подземни водни обекти. Не се предвиждат дълбоки изкопи и/или 

ползване на приоритетни вещества при строителната дейност. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Не е предвидено 

допълнително /над разрешеното/ въздействие върху повърхностни/подземни 

водни обекти. Характерно за извършваната дейност и нейното бъдещо 

разширение е използването единствено на площите в производствените сгради. 

1.3. Върху почвата 

 По време на СМР - очаква се пряко, дълготрайно, временно, отрицателно 

въздействие обособено на територията на площадката. Предвижда се 

използването на отнетите почви в рамките на СМР; 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Характерно за 

извършваната дейност и нейното бъдещо разширение е използването единствено 

на площите в производствените сгради. Новата сграда ще бъде с облицован под. 

1.4. Върху земните недра 

 По време на СМР - не се очаква въздействие. Не се предвиждат дълбоки изкопи 

и/или ползване на приоритетни вещества при строителната дейност. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Характерно за 

извършваната дейност и нейното бъдещо разширение е използването единствено 

на площите в производствените сгради. Новата сграда ще бъде с облицован под. 

1.5. Върху ландшафта 

 По време на СМР – очаква се пряко, дълготрайно, временно, отрицателно 

въздействие обособено на територията на площадката. Предвижда се промяна в 

типа ландшафт, но единствено в локален мащаб – до 500 кв.м. 

 По време на експлоатацията – не се очаква въздействие. Производствената 

площадка е съществуваща. Площадката не представляват част от характерния за 

района ландшафт.  

1.6. Върху минералното разнообразие 

 По време на СМР – не се очаква въздействие. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Инвестиционното 

предложение не е свързано с добив и/или употреба на минерални суровини. 
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1.7. Върху биологичното разнообразие 

 По време на СМР – очаква се пряко, краткотрайно, временно, отрицателно 

въздействие обособено на територията на площадката. Предвижда се 

премахване на естествена флора и фауна, но единствено в локален мащаб – до 

500 кв.м. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Експлоатацията на 

МВЕЦ не предполага отрицателно въздействие върху биологично разнообразие. 

1.8. Върху материалното и културното наследство 

 По време на СМР – не се очаква въздействие. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 

1.9. Върху персонала 

 По време на СМР - очаква се пряко, краткотрайно, периодично, отрицателно 

въздействие обособено на територията на площадката. Не се предполага 

кумулативен ефект. Основни мерки представляват спазване правилата за 

безопасни и здравословни условия на труд. 

 по време на експлоатацията - очаква се пряко, дълготрайно, периодично, 

отрицателно въздействие обособено на територията на площадката. Не се 

предполага кумулативен ефект. Основни мерки представляват спазване 

правилата за безопасни и здравословни условия на труд. 

1.10. Върху населението 

 По време на СМР - очаква се непряко, временно, краткотрайно, положително 

въздействие върху местното население. Очаква се разкриване на временни 

работни места в район с висока безработица. 

 по време на експлоатацията - очаква се непряко, постоянно, дълготрайно 

положително въздействие върху местното население. Очаква се разкриване на 

постоянни работни места в район с висока безработица. 

1.11. От генериране на отпадъци 

 По време на СМР - очаква се непряко, периодично, краткотрайно, отрицателно 

въздействие по отношение на образуваните отпадъци. Третирането им е 

свързано с допълнителни разходи за дружеството. Основна мярка за редуциране 

на въздействието е спазване йерархията по управление на отпадъците съгласно 

ЗУО – приоритетно предаване на отпадъците за оползотворяване (при 

възможност) 

 По време на експлоатацията - очаква се непряко, периодично, дълготрайно, 

отрицателно въздействие по отношение на образуваните отпадъци. Третирането 

им е свързано с допълнителни разходи за дружеството. Основна мярка за 

редуциране на въздействието е спазване йерархията по управление на 

отпадъците съгласно ЗУО – приоритетно предаване на отпадъците за 

оползотворяване (при възможност) 

1.12. От рискови енергийни източници 

 По време на СМР – не се очаква въздействие. 

 По време на експлоатацията - не се очаква. Инвестиционното предложение не е 

свързано с подобни източници. 

1.13. Върху материалните активи 

 По време на СМР – очаква се пряко, краткотрайно, положително въздействие. 

Инвестиционното предложение е свързано с увеличаване материалните активи 

на дружеството.  
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 По време на експлоатацията - очаква се пряко, постоянно, дълготрайно, 

положително въздействие. Инвестиционното предложение е свързано с 

увеличаване материалните активи на дружеството. 

1.14. От генетично модифицирани организми 

 По време на СМР – не се очаква въздействие. 

 По време на експлоатацията - не се очаква. Инвестиционното предложение не е 

свързано с подобни организми. 

1.15. Дискомфорт 

 По време на СМР - очаква се пряко, периодично, краткотрайно, отрицателно 

въздействие по отношение емисии на шум в околната среда от строителната 

дейност. Мерките за редуциране на емисиите се свеждат до използване на 

изправна строителна техника. 

 по време на експлоатацията - очаква се пряко, периодично, дълготрайно, 

отрицателно въздействие по отношение емисии на шум в околната среда от 

дейността на новите съоръжения. Не се очаква кумулативен ефект Мерките за 

редуциране на емисиите се свеждат до редовна поддръжка на технологичното 

оборудване и използване на шумоизолация от стените на производствените 

помещения. 

В табличен вид са представени данните от точки 1.1 - 1.8 свързани с потенциалните 

въздействия по време на строителството и експлоатацията на обектите предмет на 

инвестиционното предложение
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Таблица № IV.4-1. Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение 

Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положителн/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

По време на СМР 

1.1.Върху 

въздуха 

очаква се площадката отрицателно пряко много ниска временно краткотрайно не се очаква - 

1.2.Върху 

водите 

Повърхностни 

води - не се 

очаква 

не не не не не не не - 

подземни води 

не се очаква 

не не не не не не не - 

1.3.Върху 

почвата 

очаква се площадката отрицателно пряко много ниска временно краткотрайно не се очаква - 

1.4.Върху 

земните недра 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.5.Върху 

ландшафта 

очаква се площадката отрицателно пряко много ниска временно дълготрайно не се очаква - 

1.6. Върху 

минералното 

разнообразие 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.7. Върху 

биологичното 

разнобразие 

Флора - очаква се площадката отрицателно пряко много ниска временно краткотрайно не се очаква - 

Фауна - очаква се площадката отрицателно пряко много ниска временно краткотрайно не се очаква - 

ЗЗ - очаква се площадката отрицателно пряко много ниска временно дълготрайно Очаква се – 

ниска степен 

- 

1.8.Върху 

материалното 

и културното 

наследство 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.9.Върху 

персонала 

Очаква се производствената 

площадка 

отрицателно пряко средна временно средно възможна Спазване правилата 

за безопасност 

1.10.Върху 

населението 

Очаква се С. Любичево положително непряко средна временно средно няма Нови работни 

места 
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Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положителн/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

1.11.От 

генериране на 

отпадъци 

очаква се площадката отрицателно пряко много ниска временно краткотрайно не се очаква - 

1.12. От 

рискови 

енергийни 

източници 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.13. Върху 

материалните 

активи 

очаква се дружеството положително пряко ниска временно краткотрайно не се очаква - 

1.14. От 

генетично 

модифицирани 

организми 

не се очаква не не не не не не не - 

1.15. 

Дискомфорт 

Очаква се 

/емисии на шум/ 

производствената 

площадка 

отрицателно пряко ниска временно краткотрайно не Използване на 

изправна строителна 

механизация 

По време на експлоатацията  

1.1.Върху 

въздуха 

Очаква се Национален 

маюаб 

положително непряко ниска Постоянно дълготрайно не - 

1.2.Върху 

водите 

Повърхностни 

води - не се 

очаква 

не не не не не не не - 

подземни води 

не се очаква 

не не не не не не не - 

1.3.Върху 

почвата 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.4.Върху 

земните недра 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.5.Върху 

ландшафта 

Не се очаква не не не не не не не - 
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Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положителн/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

1.6. Върху 

минералното 

разнообразие 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.7. Върху 

биологичното 

разнобразие 

Не се очаква 

върху 

флората 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху 

фауната 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху ЗТ 

не не не не не не не - 

1.8.Върху 

материалното 

и културното 

наследство 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.9.Върху 

персонала 

Очаква се Производственат

а площадка 

отрицателно пряко ниска периодично дълготрайно не Спазване правилата 

за безопасен труд 

1.10.Върху 

населението 

Очаква се С. Любичево положително непряко средна постоянно дълготрайно не Нови работни 

места 

1.11.От 

генериране на 

отпадъци 

Очаква се площадката отрицателно пряко много ниска временно дълготрайно Очаква се 

ниска степен 

- 

1.12. От 

рискови 

енергийни 

източници 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.13. Върху 

материалните 

активи 

Очаква се дружеството положително пряко средна постоянно дълготрайн 

о 

не - 

1.14. От 

генетично 

модифицирани 

не се очаква не не не не не не не - 
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Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положителн/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

организми 

1.15. 

Дискомфорт 

Очаква се 

/емисии на шум/ 

Производственат

а площадка 

отрицателно пряко ниска периодично дълготрайно Очаква се 

ниска степен 

Редовна поддръжка 

на производствени 

съоръжения 
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5. СТЕПЕН И ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - ГЕОГРАФСКИ 

РАЙОН; ЗАСЕГНАТО НАСЕЛЕНИЕ; НАСЕЛЕНИ МЕСТА (НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД 

- ГРАД, СЕЛО, КУРОРТНО СЕЛИЩЕ, БРОЙ НА НАСЕЛЕНИЕТО, КОЕТО Е 

ВЕРОЯТНО ДА БЪДЕ ЗАСЕГНАТО, И ДР.). 

Всички дейности от инвестиционното предложение ще се извършват на територията на 

МВЕЦ „Ястребино“.  

От извършения обстоен анализ може да се направи извод, че като следствие от 

дейността на новите производствени мощности няма да се наблюдава завишаване на 

заболеваемостта или промяна в здравния статус на околното население и няма констатирани 

рискови фактори за населението.    

Очаква се обхватът на въздействието да е в района на производствената площадка и да 

не се засяга населението на с. Любичево. 

Обобщена информация за обхвата на възможните въздействия е отразени в Таблица № 

IV.3-1. Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното 

предложение. 

6. ВЕРОЯТНОСТ, ИНТЕНЗИВНОСТ, КОМПЛЕКСНОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

Посочените въздействия са пряко свързани с предвидените в инвестиционното 

предложение дейности и мерките за намаляването или предотвратяването им. 

Вероятностите за поява на въздействие са отразени в Таблица № IV.3-1. Матрица за 

оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение. 

Описаните въздействия не предполагат комплексност и не са интензивни по своя характер. 

7. ОЧАКВАНОТО НАСТЪПВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА, ЧЕСТОТАТА И 

ОБРАТИМОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

 За периода на строителството въздействието ще бъде периодично с продължителност в 

рамките на работното време.  

За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно и дълготрайно.  

На територията на МВЕЦ работният график е както следва: 

 Производство – 3 работна смяна, 8 часа, 7 дена в седмица; 

 Администрация – 1 работна смяна, 8 часа, 5 дена в седмица. 

Не се очакват промени в екологичното състояние на района от реализацията на 

инвестиционното предложение. 

Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието от конкретното инвестиционно предложение са посочени в Таблица № IV.4-1. 
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Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното 

предложение. 

8. КОМБИНИРАНЕТО С ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ 

ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

В непосредствена близост не са разположени други производствени площадки и 

дейности, които могат да укажат комбинирано въздействие. По отношение заетите площи като 

комбинирано въздействие може да се разгледа съществуващия напоителен канал. Предвид 

ниската мащабност на инвестиционното предложение това комбинирано въздействие е с 

пренебрежимо ниска степен.  

9. ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕФЕКТИВНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА. 

 Ефективни редуциране на негативните въздействия е възможно чрез редица 

технологични решения: 

 разполагане на технологични съоръжения и новата сграда на възможно най-млка 

площ; 

 запазване естественото състояние на останалите терени от имотите; 

 предотвратяване въздействието върху съседни имоти. 

Всички описани мерки са свързани пряко или косвено с редуциране въздействието 

върху компонентите на околната среда. Не се предполага друг вид отрицателно въздействие, 

което следва да бъде ефективно намалено. 

10. ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху 

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

11. МЕРКИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗБЯГВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 

НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ 

ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО 

ЗДРАВЕ. 

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

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

изпълнението на тези мерки са представени в следващата таблица. 

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

Закона за опазване на околната среда. 

Таблица № IV.11-1. Мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. 
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по 
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Мерки  Период/фаза Резултат на изпълнение 

1 2 3 4 

1 

Изготвяне и прилагане на План за управление 

на строителните отпадъци в съответствие с Чл. 

4, ал. 1 от Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали Приета с 

ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 

13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г. 

По време на СМР Опазване на чистотата на 

почвите и 

законосъобразно 

управление на 

строителните отпадъци 

2 
Монтажните работи да се ограничат само в 

имота на инвеститора 

По време на СМР Опазване на съседните 

терени от замърсяване 

3 

При извършване на дълбоки изкопи в близост 

до тях да не се съхраняват отпадъци и/или 

опасни вещества 

По време на СМР Опазване на подземните 

води; 

Опазване на почви 

4 

Своевременно извозване на строителните 

отпадъци, съгласуване на схемите за извозване 

на отпадъците с Община Антоново 

По време на СМР Опазване на почви 

Опазване на съседните 

терени от замърсяване 

Намаляване на 

неорганизирани емисии 

5 

Спиране на товаро-разтоварни дейности на 

прахообразни материали и отпадъци при силен 

вятър 

По време на СМР Опазване чистотата на 

атмосферния въздух 

6 
Оросяване на запрашени повърхности и терени По време на СМР Опазване чистотата на 

атмосферния въздух 

7 

Редовна поддръжка на технологично 

оборудване 

По време на 

експлоатацията 

Редуциране емисиите 

шум; 

Предотвратяване загуби 

на вода 

8 

Строителството да бъде извършено в извън 

размножителния период на птиците и по този 

начин да се тушира и действието на фактора 

безпокойство и прогонващ ефект, причинен от 

шум и вибрации 

По време на СМР Опазване на 

биоразнообразието 

9 
Да не се допуска навлизането на машини и 

увреждането на съседни терени 

По време на СМР Опазване на 

биоразнообразието 

10 

От страна на възложителя да се разработи 

схема за контролирано провеждане 

строително-монтажни работи с оглед 

осъществяването на максимално опазване на 

естествена растителност и местообитания 

По време на СМР Опазване на 

биоразнообразието 

11 

При изграждане на инфраструктурата на 

обекта фирмата изпълнител да използва най-

добрите европейски практики. При 

строителството да се използва съвременна 

строителна техника и машини. Използването 

на възможно малогабаритни подемни и 

транспортни машинни ще минимизира 

максимално отрицателното въздействие върху 

терените 

По време на СМР Опазване на 

биоразнообразието 

12 

Поддържането на зелените площи да се 

осъществява без използване на пестициди или 

според принципите на биологичното 

производство, определени  с Наредба 

№22/2001 за биологичното производство на 

растения, растителни продукти и храни от 

По време на 

експлоатацията 

Опазване на 

биоразнообразието 
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растителен произход и неговото означаване 

върху тях /ДВ 68/2001/ 

23 

Да се извършва мониторингът върху 

състоянието на местообитанията и видовете 

срещащи се и попадащи на разглежданите 

терени 

По време на 

експлоатацията 

Опазване на 

биоразнообразието 

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 До настоящия момент към инвестиционното предложение не е проявен обществен 

интерес. 


