




























































































монтажните дейности и по време на експлоатацията възложителите ще прилагат 
правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации. 

II. Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото 
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района: 

1. Самостоятелния обект в сградата, разположена в централната част на гр. Шумен, 
предмет на инвестиционното предложение, е собственост на възложителите по 
силата на Нотариален акт за покупко- продажба от 30.01.2015 г. 

2. С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда проектиране 
и/или изграждане на външна техническа инфраструктура. Обектът е в 
съществуваща сграда, разположена в имот, присъединен към елементите на 
техническа инфраструктура, поради което не се налага временно ограничаване и 
ползването на съседни имоти, което няма да доведе до засягане на 33. 

3. Не се очаква инвестиционното предложение да засегне ползватели или 
собственици на земи, разположени в съседство с разглеждания имот. 

4. Не се очаква инвестиционното предложение да повлияе върху качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси, предвид информацията, че 
ще се използват вода и електроенергия, доставяни експлоатационните дружества 
за населеното място. 

5. Съгласно Становище изх.№31С-794/23.04.2015 г. на РЗИ гр. Шумен реализацията 
на инвестиционното намерение не крие риск от негативни въздействия върху 
здравето на населението на гр. Шумен. 

Ш. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. За реализация на инвестиционното намерение е избран имот, собственост на 

възложителите, представляващ урбанизирана територия с което не се налага 
промяна на одобрените градски зони. 

2. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии и защитени зони от Националната екологична 
мрежа, съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и 
обратимост: 

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до загуба на 
площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на местообитание, 
трайно безпокойство на видове, време за възстановяване на засегната популация. 

2. Не се очаква инвестиционното предложение да доведе до промени или 
нарушаване на земеползването и на материалните активи на околните имоти, 
предвид намерението обекта да се експлоатира като площ за обществено 
обслужващи дейности. 

3. Формираните отпадъчни води ще имат единствено битово- фекален характер и 
ще се заустват в градска канализационна мрежа, поради което не се очакват 
отклонения в качеството на водите и почвите в района. 

4. Реализирането на инвестиционното предложение не предвижда експлоатацията 
на точкови източници на емисии в атмосферния въздух. Възможно е 
възникването на неорганизирани емисии от прах при извършване на 
ремонтните дейности в обекта в пренебрежимо малко количество, предвид 
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