


























































































4. Не се очаква ИП да окаже влияние върху исторически или археологически 
паметници и находки, предвид информацията от възложителя, че по време 
на проучването е извършен обход с археолог на РИМ - Шумен, при който в 
обхвата на площта не са установени такива. 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия — териториален обхват, 
засегнато население, включително трансграннчни въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и 
обратимост: 
1. Реализацията на ИП не се очаква 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 реализирането на инвестиционното предложение да окаже 
влияние върху водите в района предвид информацията, че битово-
фекалните отпадъчни води се отвеждат в собствени септични ями. На 
територията на кариерата, по времето на нейната експлоатация не се очаква 
формиране на промишлени отпадъчни води и не се предвижда заустване в 
прилежащи повърхностно течащи и подземни водни тела, което не е 
предпоставка за унищожаване на видове, предмет на опазване в защитена 
зона BG 0000138 „Каменица". 

3. При описаните технологични дейности и ритъм на работа се очертават 
следните типове дейности, формиращи атмосферни емисии: отнемане на 
разкривката, събиране, товарене и нейното транспортиране на разстояние 
средно 175 метра до депото за разкривка; неорганизиран периодично 
действащ линеен източник с продължителност на действие 6+8 часа/дневно 
за период от 2^-3 дни годишно; товарене и транспортиране извън границите 
на находище "Каменица" на добитите строителни материали до клиенти; 
неорганизиран и периодично действащ линеен източник с 
продължителност му на действие е от 6 до 8 часа/дневно за период от 12 
месеца годишно. 

4. Предвид периодичния добив от находището, отстоянието до близките 
населени места и заложените мерки, не се очаква отрицателно въздействие 
по отношение на замърсяване на въздуха в района и излъчвания шум в 
околната среда в етапа на експлоатация. 

5. От временното съхраняване и третиране на битовите отпадъци и 
производствени отпадъци, както и третиране на минните отпадъци 
съгласно Плана за управление на минните отпадъци при разработването и 
експлоатацията на находището не се очаква отрицателно въздействие на 
отпадъците върху компонентите на околната среда. 

6. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен 
характер на въздействие при преминаването през етапите на изпълнение и 
експлоатация. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии: 

1. Възложителят е информирал за своето инвестиционно намерение Община 
Каспичан (вх. № 3254/22.12,2015 г.) и Кметство Златна нива ( вх. 
№06/22.12.2015 г.). 
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МОТИВИ: 

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: 
обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, 
замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното намерение е свързано с изграждане на птицеферма с обща 
площ 1128 м2, като функционалната площ на животновъдното помещение ще 
бъде 1008 м2 и в останалата част ще се обособят битови и помощни 
помещения. Птицефермата ще бъде с капацитет 20 000 броя места за 
отглеждане на бройлери. 

2. По време на строително-монтажните дейности на птицефермата и 
оборудването и не се предвижда заемане на допълнителни площи за 
временни дейности, те ще се извършват в границите на имота, предмет на 
инвестиционното намерение, което няма да доведе до увреждане, трайно 
унищожаване или фрагментация на местообитания на видовете птици, 
предмет на опазване в 33 BG 0002093 „Овчарово". 

3. Строителните отпадъци, образувани по време на строителството ще сс 
извозват до депо за строителни отпадъци. Генерираните смесени битови 
отпадъци ще се събират в контейнер, който ще се обслужва от избрана от 
Община Търговище фирма. Птичите трупове при естествена смърт на 
бройлерите ще се съхраняват във фризер-ракла до предаването им за 
термично обезвреждане на екарисаж „БРАМАС-96" АД. 

4. Торовата постеля, след изнасяне на бройлерите ще се съхранява на 
новоизградена закрита бетонирана торова площадка 6 месеца и ще се ползва 
за наторяване на земеделските земи на възложителя 

5. За отпадъчните води от санитарно-битовите помещения и отделените при 
почистване на птицефермата, се предвижда изграждане на локално 
пречиствателно съоръжение-септична яма с обем 20 м3. Със специализиран 
транспорт те периодично ще се извозват и предават в ПСОВ гр. Търговище 
за съответното третиране при сключен договор. 

6. При извършване на строителните дейности и по време на експлоатацията на 
птицефермата при спазване на посочените мерки за намаляване на 
отрицателните въздействия върху околната среда не се очаква замърсявано и 
дискомфорт на околната среда. 

7. При спазване на планираните действия, мерки и средства за 
предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни ситуации, 
съгласувани с Регионално звено „Пожарна и аварийна безопасност" рискът 
от инциденти ще се бъде сведен до минимум. 

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. Теренът, предмет на инвестиционното предложение е ПИ № 052004 с площ 
8,760 дка с НТП: „Птицеферма" в землището на с. Кралево, общ. Търговище 
е с учредено право на строеж за изграждане на птицеферма за пилега-
бройлери. Площта и Начинът на трайно ползване на имотът не предполагат 
прогонване или безпокойство на видове, които да доведат до трайно и 
необратимо изменение в числеността, плътността и структурата на 
популациите на птиците, предмет на опазване в 33 BG 0002093 „Овчарово". 

д О л 9700, гр.Шумен, ул."Съединение" N971, ет.З ^ 
й, Тел: (+35954) 856-501, Факс: (+35954) 876-840 

e-mail: riosv-shn&icon.ba http://www.riosw.icon.bg 

http://www.riosw.icon.bg













































































































































