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НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩИЯ ДОПЪЛНЕН ДОКЛАД ЗА ОВОС СА: 

1. ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОВОС 

2. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ 

3. ДОПЪЛНЕН ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА СЪВМЕСТИМОСТТА  

4. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАД ЗА ОВОС, КАКТО СЛЕДВА: 

Приложение № 1 

Списък на експертите и консултантите, участвали в 

разработването на ДОВОС, копия от дипломи и декларации на 

експертите. 

Приложение № 2 
Скици на имоти с №№ 000095, 000096 и 000097, предвидени 

за реализация на ИП.  

Приложение № 3 
Географски координати на имоти с №№ 000095, 000096 и 

000097, предвидени за реализация на ИП. 

Приложение № 4 
Снимков материал от имоти с №№ 000095, 000096 и 000097, 

предвидени за реализация на ИП. 

Приложение № 5 

Справка за проведените консултации по Задание за обхват и 

съдържание на ДОВОС, вкл. копие от изпратените писма и 

получените становища. 

Приложение № 6 

Координатен регистър на частите от трите имота, предмет на 

ИП, които да се залесят и, както и на частите, които да останат 

незалесени и *kml файл (съгласно Алтернатива 2). 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на 

инвестиционно предложение „Залесяване на имоти с №№ 000095, 000096, 000097“ е 

изготвен в съответствие със Закона за Опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 

Септември 2002 г., изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011 г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 г., 

посл. изм. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 

2017 г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.) и Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 

г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006 г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009 г., изм. ДВ. 

бр.29 от 16 Април 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 

Ноември 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 

Юли 2017г.). 

Община Свищов, като Възложител, е внесла с писмо с изх. № 32-00-30 

/26.02.2015 г. Уведомление за инвестиционно намерение в РИОСВ-Велико Търново, във 

връзка с инвестиционно предложение за „Залесяване на имоти с №№ 000095, 000096, 

000097“.  

По същото време за инвестиционното предложение са уведомени Кметство с. 

Хаджидимитрово и заинтересованата общественост чрез средствата за масова 

информация.  

С писмо изх. № 875/08.04.2015 г., РИОСВ-Велико Търново приема внесеното 

Уведомление и уведомява Възложителя, че инвестиционното предложение подлежи на 

преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и какви са 

последващите действия, които Възложителят трябва да предприеме.  

С писмо изх. № 875-2015/13.04.2016 г. РИОСВ-Велико Търново прилага Решение 

№ ВТ-19-ПР/2016 г. на Директора на РИОСВ-Велико Търново, с което постановява, че 

инвестиционното предложение подлежи на оценка на въздействието върху околната 

среда. 

Последваща стъпка от процедурата по ОВОС е изготвяне на Задание за обхват и 

съдържание на ОВОС и провеждане на консултации с компетентните органи и 

обществеността. 

Съгласно разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Възложителят е 

определил следните специализирани ведомства и представители на засегнатата 

общественост, с които да проведе консултации по чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на 
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околната среда и до които са изпратени писма за консултации за определяне на обхвата 

на ДОВОС: 

Писма за консултации за определяне на обхвата на ДОВОС са изпратени до: 

• Компетентен орган: 

o Регионална инспекция по околната среда и водите - Велико Търново; 

• Други специализирани ведомства: 

o Регионална здравна инспекция – Велико Търново; 

o Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен; 

o Общинска служба по земеделие – Свищов; 

o Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности; 

o Исторически музей Свищов; 

o ВиК Свищов; 

• Засегната общественост 

o Кметство с. Хаджидимитрово. 

Във връзка с проведените консултации към момента, становища, мнения и 

препоръки са получени от:  

• Регионална инспекция по околна среда и водите - Велико Търново - 

Изх. № 875-2015/12.07.2016 г. 

• Регионална здравна инспекция – Велико Търново - Изх. № РД-14-977, 

08.07.2016 г. 

• Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район – 

Плевен - Изх. № 2166, 27.07.2016 г. 

• Национален институт за недвижимо културно наследство - Изх. № 

0800-877/13.07.2016 г. 

• ВиК Свищов - Изх. № 273, 26.07.2016 г. 

 

При изготвянето на оценката са изпълнени указанията на РИОСВ-Велико 

Търново, дадени в становище с Изх. № 875-2015/13.04.2016 г. и в писмо с Изх. № 875-

2015/02.06.2017 г.. 

Копия от дипломите на всички експерти и писмени декларации по чл. 11, ал. 3 на 

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

среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., изм. ДВ. бр. 3 от 10 Януари 2006 г., изм. ДВ. 

бр. 80 от 9 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр. 29 от 16 Април 2010 г., изм. ДВ. 3 от 11 

Януари 2011 г., изм. и доп. ДВ. Бр.94 от 30 ноември 2012 г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12  
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Февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г.), подписани лично от експертите, са 

представени в Приложение № 1.  

Целта на оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционното 

предложение е да определи, опише и оцени преките и непреките въздействия върху 

човека и компонентите на околната среда, включително биологичното разнообразие и 

неговите елементи, почвата, водата, въздуха, атмосферата, ландшафта, земните недра, 

природните обекти, минералното разнообразие и взаимодействието между тях. 

Настоящият доклад за ОВОС обхваща всички фази на реализация на 

инвестиционното предложение - строителство, експлоатация, закриване и рекултивация. 

Разгледана е и „нулевата алтернатива”, т.е. нереализиране на инвестиционното 

предложение. Предложени са препоръки и мерки за намаляване на въздействието и 

решаване на евентуалните екологични проблеми при реализацията на инвестиционното 

предложение и неговото закриване, гарантиращи опазване здравето на хората, околната 

среда и устойчивото развитие на общината.  

Кратка справка за Възложителя:  

Община Свищов се състои от шест дирекции, като всяка една от тях съдържа 

съответните отдели и звена. Представена е в следната структура – Обща 

администрация, състояща се от Звено „Вътрешен одит“, Дирекция „Финансови 

дейности“, Дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“, Дирекция 

„Административно-правно, информационно обслужване, управление на проекти и 

европейски въпроси“, Дирекция „Управление при кризи и отбранително-

мобилизационна подготовка“ и Специализирана администрация, състояща се от 

Дирекция „Инвестиционна политика, кадастър и техническо обслужване“, Дирекция 

„Устройство на територията, регулация и екология“ и Спортна база. 

В териториалния обхват на общината попадат: гр. Свищов, с. Алеково, с. 

Александрово, с. Българско Сливово, с. Вардим, с. Горна Студена, с. Драгомирово, с. 

Козловец, с. Морава, с. Овча Могила, с. Ореш, с. Совата, с. Хаджидимитрово, с. 

Царевец, с. Червена и с. Деляновци. 

 



Допълнен ДОВОС на инвестиционно предложение за „Залесяване на имоти с № 000095, 000096, 000097“ 

„П-Юнайтед“ ЕООД   10 

Информация за контакт с Възложителя:  

Възложител: Община Свищов 

Адрес: гр.Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2 

Кмет: г-н Генчо Генчев 

тел.: 0631 / 60 854, 60 688 

е-mail: obshtina@svishtov.bg 

mailto:obshtina@svishtov.bg
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1. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

СТРОИТЕЛСТВОТО (ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКАТА ЗА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ), ДЕЙНОСТИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ 

1.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Целта на инвестиционното предложение на Община Свищов е създаване на 

трайно насаждение за добив на технологична дървесина, със схема на засаждане 5 х 4 

m. Ще бъдат използвани фиданки от топола сорт „Агате“ или „И214“. 

Предвижда се инвестиционното предложение да се реализира в землището на 

с. Хаджидимитрово, община Свищов, върху имоти №№ 000095, 000096, 000097. 

Скици на имотите са представени в Приложение № 2.  

Подготвителните дейности, технологията на отглеждане и тяхната 

продължителност включват: 

• Почистване на имота – продължителност 6 месеца; 

• Мероприятия по привеждане на имота във вид, готов за залесяване – 

6 месеца; 

• Трасиране и залесяване с фиданки – 12 месеца; 

• Мероприятия по кастрене на дръвчетата до пета – шеста година; 

• Презалесяване на неприхванатите фиданки; 

• Обработване на почвата между дърветата, при възможни два 

варианта:  

- поддържане на затревяването чрез окосяване до шестата година; 

- обработка на площите с дискова брана до шестата година; 

• Добив на дървесината; 

• Почистване на растителните остатъци. 

Не се предвижда използване на хербициди и пестициди. 

За достъп до имотите не се предвижда изграждане на нова пътна 

инфраструктура, както и промяна на съществуващата. 

ИП не предвижда изграждане на напоителна система и провеждане на 

мелиоративни мероприятия. 

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в рамките на 2 години. 

Очакваният срок на експлоатация е около 20 години. 

1.2. ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ/ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ 



Допълнен ДОС на инвестиционно предложение за „Залесяване на имоти с № 000095, 000096, 000097“ 

„П-Юнайтед“ ЕООД                                                                                                         12 

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и 

одобрени с устройствен или друг план дейности. 

1.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Имотите, върху които следва да се реализира инвестиционното предложение, 

наричани по-долу „площадка на инвестиционното предложение“, се намират в 

землището на с. Хаджидимитрово, община Свищов. 

Инвестиционното предложение ще се реализира върху обща площ 240.664 

dka, в следните имоти по КВС на с. Хаджидимитрово, община Свищов: 

- имот № 000095 – площ 92.531 dka, с начин на трайно ползване (НТП) 

„блато“  (Снимка 1.3-1). Имотът граничи с имоти по НТП ниви, блато, полски път и 

гранична река. 

 

 

Снимка 1.3-1 Изглед имот № 000095 

 

- имот № 000096 – площ 34.191 dka, с НТП „блато“ (Снимка 1.3-2). 

Имотът граничи с нива, полски път, отводнителен канал и гранична река. 

 

 

Снимка 1.3-2 Изглед имот № 000096 
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- имот № 000097 – площ 113.942 dka, НТП „блато“ (Снимка 1.3-3). 

Имотът граничи с ниви, блато, полски път и гранична река. 

 

 

Снимка 1.3-3 Изглед имот № 000097 

 

Трите имота, върху които се предвижда да се реализира инвестиционното 

предложение, са собственост на Община Свищов. В Приложение № 3 са 

представени техните географски координати.  

В Приложение № 4 е представен снимков материал от имотите, предвидени 

за реализиране на ИП. 

Площадката на ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, 

определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за 

проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните 

зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 

около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди. 

ИП попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ 

от ЗВ, в която водите са чувствителни към биогенни елементи – нитратно уязвима 

зона, съгласно Заповед № РД-930/ 25.10.2010 г. на Министъра на околната среда и 

водите. 

Площадката не попада и не граничи с обекти на културното наследство. В 

района на ИП не са известни недвижими културни ценности.  

В близост до ИП няма разположени обекти, подлежащи на здравна защита. 

Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, не 

се очаква трансгранично въздействие по време на строителството (подготовка на 

площадката за експлоатация), експлоатацията и закриването и рекултивацията му.  
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1.4. ИНФРАСТРУКТУРА 

Инвестиционното предложение не предвижда промяна на съществуващата или 

изграждане на нова пътна инфраструктура.  

Достъпът до имотите ще се осъществява чрез съществуващ полски път. Имоти 

№№ 000095, 000096 и 000097 граничат с полски пътища. 

ИП не предвижда изграждане на напоителна система и провеждане на 

мелиоративни мероприятия. Не се предвижда изграждане на водопровод и 

канализация. 

1.5. НЕОБХОДИМИ ПЛОЩИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И 

РЕКУЛТИВАЦИЯ 

Площадката на ИП се намира в землището на с. Хаджидимитрово, община 

Свищов и е собственост на Община Свищов. Попада в границите на имоти №№ 

000095 (92.531 dka), 000096 (34.191 dka) и 000097 (113.942 dka). Общата площ на 

трите имота, предвидени за реализиране на ИП, е 240.66 dka. 

За реализация на ИП не са необходими допълнителни площи, извън границите 

на имотите, предмет на ИП. 

1.6. ЕТАПИ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1.6.1. Строителство (подготовка на площадката за експлоатация) 

Предвижда се подготовката на площадката за залесяване да започне през 

есента на 2017 г. и да продължи до 2 години взависимост от метеорологичните 

условия. Началото на този етап зависи от одобрението на ИП от компетентния орган. 

Подходът за транспортна и друга техника към площадката ще се осъществява 

по полски пътища, граничещи с площадката. 

По време на етапа на подготовка на площадката за залесяване, теренът ще 

бъде почистен от отпадъци и храсти. Имотът ще се приведе във вид, готов за 

залесяване. 

В последния етап на създаване на насаждението, през есента на 2018 г., ще 

бъдат пробити дупки и засяти фиданките. 

Предвижда се максималният брой хора, които ще работят едновременно на 

площадката, да бъде 30. 

1.6.2. Експлоатация 

Предвижда се експлоатацията да стартира през 2018 – 2019 г.  

Периодът на експлоатация се очаква да бъде около 20 години. 

По време на експлоатация на обекта се предвижда да работят около 5 човека. 
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При етапа на експлоатация ще се извършват дейности по отглеждане на 

културите от топола, които включват мероприятия по кастрене на дръвчетата до пета 

– шеста година, презалесяване на неприхванатите фиданки, обработване на почвата 

между дърветата, при възможни два варианта (поддържане на затревяването чрез 

окосяване до шестата година; обработка на площите с дискова брана до шестата 

година); добив на дървесина и почистване на растителните остатъци. 

Мулчиране 

Теренът ще се мулчира 3 до 5 пъти в периода м. Април – м. Септември, в 

зависимост от растежа на тревата. При мулчиране окосената трева ще се накъсва на 

малки парчета и ще се оставя на терена, като изпълнява ролята на допълнителен 

естествен тор за тополите. Ще се ангажира 1 човек за 3 до 5 работни дни в година. 

Подрязване 

Кастрене на дърветата до петата - шестата година. Ще се ангажират 12 души 

за 5 до 10 работни дни в година. 

Добив на дървесина 

За добива на дървесина ще бъде наета специализирана фирма. 

Очакваните средни добиви са: 66 х 2 m3 = 132 m3 от dka, което прави 31 680 

m3 от цялата площадка. 

Почистване на растителните остатъци 

Растителните остатъци ще бъдат преработени чрез шредер (сечка) до малки 

частици, които ще се разпръснат за угниване върху площадката, като естествен тор. 

1.6.3. Закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от 

експлоатация на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация. 

1.7. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Целта на инвестиционното предложение е създаване на трайно насаждение от 

фиданки от топола сорт „Агате“ или „И214“ за добив на технологична дървесина в 

имоти №№ 000095, 000096 и 000097, попадащи в землището на с. Хаджидимитрово, 

община Свищов. 

Насаждението се предвижда да бъде създадено върху обща площ от 240.664 

dka в имоти № № 000095, 000096 и 000097. ИП включва засаждането на 66 броя 

тополови дървета на dka или 15 840 броя за цялата площадка, предвидена за 

засаждане. Схемата на засаждане е 5 х 4 m. 
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Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в рамките на 2 години.  

Очакваният срок на експлоатация е 20 години. 

Подготвителните дейности и технологията на отглеждане включват: 

• Почистване на имота – почистване на терена с мулчер и 

изкореняване на храсти и дървета; 

• Мероприятия по привеждане на имота във вид, готов за залесяване 

– подравняване на терена; 

• Трасиране и залесяване с фиданки; 

- Дълбока оран (риголоване) – мястото, което ще се засажда, трябва да се 

изоре на 50 - 60 cm дълбочина. Целта е, както разораването на твърдата и орна земя, 

така и унищожаването на коренищата на многогодишните плевели. Риголоването 

позволява на централния корен на новото растение да проникне бързо в дълбочина на 

почвата. 

- Култивиране – 2 бр.  

- Маркиране (схема 4 х 5 m). Схемата на засаждане на фиданките се 

определя от предназначението на насаждението. Разстояние между редовете на 5 m, в 

редовете 4 m, т.е. 5 х 4 m, или 66 броя дупки на dka, шахматно разположени. 

- Изкопаване на дупки с ямкокопател 60/60 cm (диаметър/дълбочина). 

- Залесяване на фиданки топола сорт „Агате“ или „И214“. Времето за 

засаждане обхваща есенно-зимния сезон. Температурата на въздуха не бива да бъде 

под 0 0С, поради опасност от измръзване, заскрежаване или заледяване. Младите 

фиданки са особено податливи на щети от измръзване в най-ранния им период, но 

веднъж засадени, те са доста жилави и устойчиви. Метод на залесяване – ръчно.  

• Мероприятия по кастрене на дръвчетата до пета – шеста година; 

- Филизене, което ще се извършва ръчно и кастрене с ножици или 

храсторез. 

• Презалесяване на неприхванатите фиданки; 

• Обработване на почвата между дърветата, при възможни два 

варианта:  

- поддържане на затревяването чрез окосяване до шестата година; 

- обработка на площите с дискова брана до шестата година; 

• Добив на дървесината; 
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Добивът на дървесина ще се осъществява от наета специализирана фирма чрез 

традиционни методи. 

• Почистване на растителните остатъци; 

Почистването на растителните отпадъци ще се осъществява чрез изкореняване 

с машини. 

1.8. ОСНОВНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ – КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА 

ОЦЕНКА 

1.8.1. По време на строителство (подготовка на площадката за 

експлоатация) 

В процеса на подготовка на площадката за залесяване ще бъдат използвани и 

влагани единствено материали и продукти, предлагани в търговската мрежа и 

придружени със съответните сертификати и декларации за съответствие. 

В Таблица 1.8-1 са изброени някои опасни вещества и продукти, които могат 

да представляват риск за здравето на работниците в етапа на подготовка на 

площадката за залесяване. Тези вещества биха могли да предизвикат хронични 

заболявания при неспазване на изискванията за безопасен труд и при неизползване на 

лични предпазни средства, когато това е задължително и препоръчано на етикета им, 

в съответствие с Наредбата за класификация, етикетиране и пакетиране на опасни 

химични вещества (2005 г.). 

Таблица 1.8-1 Характеристики на основните вещества, използвани като суровини и 

материали, както и неблагоприятните ефекти, които биха могли да предизвикат 

Химично 

вещество или 

препарат  

САS № 

Знак за 

опасност 
Въздействие върху човека Въздействие върху околната среда 

Дизелово гориво 

94114-59-7 

 

Xn Вредно 

Опасност от кумулативни 

ефекти. Алерген. Уврежда 

нервната система, кожата, 

кръвотворенето, черния 

дроб, бъбреците. Мутаген. 

При аварийни разливи и течове 

съществува възможност за замърсяване 

на почва, подземни и повърхностни 

води. Съдържа замърсители: сяра и 

тежки метали. Лесновъзпламеними 

течности. Опасно за околната среда – 

особено за водните организми. 
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Дизеловото/бензиновото гориво, което ще се използва за техниката при 

нейната работа следва да бъде с нормативно допустимото съдържание на сяра.  

Емисиите от нефтени горива съдържат фини прахови частици с размери 10 m 

и по-малки (ФПЧ10, ФПЧ5). Тяхното въздействие ще бъде кратковременно в етапа на 

подготовка на площадката за залесяване и локално – в рамките на работната 

площадка. 

1.8.2. По време на експлоатация 

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се 

предвижда да се ползва вода за напояване на насаждението, за битови или други 

нужди. 

1.8.3. По време на закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от 

експлоатация на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация. 

1.8.4. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на 

площадката 

По време на строителство (подготовка на площадката за експлоатация), 

експлоатация, закриване и рекултивация на ИП:  

В района на инвестиционното предложение няма да се използват, съхраняват 

или транспортират опасни химични вещества.  

В териториалния обхват на инвестиционното предложение няма да се 

използват или съхраняват опасни вещества или препарати, равни или надвишаващи 

количествата по Приложение 3, Глава VII на ЗООС. 

1.9. ИЗПОЛЗВАНИ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ – ВИД И КОЛИЧЕСТВО; ХАРАКТЕРИСТИКА 

НА ГОРИВАТА; ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕНЕРГОПОЛЗВАНЕТО 

1.9.1 Електрическа енергия и топлоенергия 

По време на строителството (подготовка на площадката за експлоатация), 

експлоатацията, закриването и рекултивацията на инвестиционното предложение не 

се налага използването на електрическа и топлоенергия.  

1.9.2 Горива 

Инвестиционното предложение предвижда използването на дизелово гориво 

за транспортните средства по време на строителство (подготовка на площадката за 

експлоатация) и експлоатация. Дизелово гориво няма да се съхранява на площадката. 

Транспортните средства ще зареждат гориво от обществените бензиностанции.  
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1.10. ИЗТОЧНИЦИ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ. ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА. 

РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОПОЛЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ. БАЛАНС НА 

ВОДИТЕ. 

1.10.1. Водоснабдяване и воден баланс 

По време на строителството (подготовката на площадката за експлоатация), 

експлоатацията, закриването и рекултивацията на инвестиционното предложение не 

е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди, вкл. чрез 

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, 

и/или подземни води.  

Не се предвиждат мелиоративни мероприятия, което не налага изграждането 

на водопровод и канализация и свързани с тях нови съоръжения. 

1.10.2. Управление на водите на обекта 

По време на строителството (подготовката на площадката за експлоатация), 

експлоатацията, закриването и рекултивацията на инвестиционното предложение не 

е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди, вкл. чрез 

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, 

и/или подземни води.  

1.11. ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ – КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА 

ОЦЕНКА 

1.11.1 По време на строителство (подготовка на площадката за 

експлоатация) 

Не се очакват неорганизирани емисии. По време на етапа на подготовка на 

площадката за залесяване се очакват предимно неорганизирани емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух. Замърсяването на въздуха в района по време на този 

етап ще се дължи на изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на 

машините, осъществяващи транспортни дейности. Основните замърсители, които ще 

се отделят във въздуха са СО, NOx, SO2, CH-ди и прах. Тези емисии са ограничени по 

време и количество в рамките на работния ден и по време на доставка на материали 

до площадката.  

1.11.2 По време на експлоатация 

Не се очакват неорганизирани емисии. По време на експлоатация на ИП няма 

опасност от изпускане на вредни вещества като азотни оксиди, прах, CO, CO2 и др. в 

атмосферата. Напротив, след реализацията на ИП, компонентите на околната среда 

ще бъдат благоприятно повлияни. 
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1.11.3 По време на закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от 

експлоатация на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация. 

1.12. ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ – КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА 

ОЦЕНКА 

1.12.1. По време на строителство (подготовка на площадката за 

залесяване) 

Етапът на подготовка на площадката за залесяване не е свързан с генериране 

на отпадъчни води. 

1.12.2. При експлоатация 

Експлоатацията на насаждението не е свързана с генериране отпадъчни води. 

1.12.3. При закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от 

експлоатация на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация. 

Съгласно инвестиционното предложение не се предвижда заустване в 

канализация и/или воден обект. 

1.13. ГЕНЕРИРАНИ ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ – КОЛИЧЕСТВЕНА И КАЧЕСТВЕНА 

ОЦЕНКА 

1.13.1 По време на строителство (подготовка на площадката за 

залесяване) 

Предвидените дейности по време на етап подготовка на площадката за 

залесяване (подготовка на терена за залесяване) предполагат генерирането на 

следните отпадъци: зелени отпадъци и битови отпадъци (опаковки, стъкло, 

пластмаса, метали). 

По време на този етап ще бъдат заети около 30 човека. 

Битовите отпадъци се очаква да бъдат в количество от 50 kg на ден, но 

периодично, няколко дена в годината. Те ще се събират в чували и/или контейнери и 

ще се извозват ежедневно или периодично. 

Зелените отпадъци ще бъдат преработени чрез шредер (сечка) до малки 

частици, които ще се разпръснат за угниване върху площадката, като естествен тор.  

Наименованието и кода на очакваните генерирани отпадъци по време на етапа 

на подготовка на площадката за залесяване са представени в Таблица 1.13-1. 
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Таблица 1.13-1 Наименование и код на отпадъците,генерирани по време на 

реализацията на ИП в съответствие с Наредба №2/2014 г. за класификация на 

отпадъците 

 

Код на 

отпадъка 

 

Наименование на отпадъка  

 

15 01  Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни 

опаковки от бита) 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки  

15 01 02 Пластмасови опаковки 

15 01 03 Опаковки от дървесни материали 

15 01 04 Метални опаковки 

17 05 Почва (включително изкопана почва от замърсени 

места), камъни и изкопни земни маси 

17 05 04 почви и камъни различни от упоменатите в 17 05 03 

20 03 Други битови отпадъци 

20 03 01 смесени битови отпадъци 

 

По време на строителството (подготовката на площадката за експлоатация) не 

се очаква отдeлянето на опасни отпадъци, защото сервизното обслужване на 

строителната техника е от външни фирми, извън площадката на ИП. 

1.13.2 По време на експлоатация 

По време на експлоатация на ИП ще се генерират основно зелени и битови 

отпадъци. 

Битовите отпадъци ще се генерират от жизнената дейност на персонала. 

Обектът ще бъде обслужван средно от 5 човека, заети на непълен работен ден и не 

всеки ден. Битовите отпадъци се очаква да бъдат в количество от 8 kg на ден. Те ще 

се събират в чували и/или контейнери и ще се извозват ежедневно или периодично. 

Зелените отпадъци ще се генерират по време на кастрене на дърветата и добив 

на дървесина. Те ще бъдат преработени чрез шредер (сечка) до малки частици, които 

ще се разпръснат за угниване върху площадката, като естествен тор.  

Наименованието и кода на отпадъците, които се очаква да се генерират по 

време на експлоатация на ИП, са представени  в Таблица 1.13-2. Тяхната 
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класификация е направена в съответствие с Наредба №2/2014 г. за класификация на 

отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г.). 

 

Таблица 1.13-2 Наименование и код на отпадъците, генерирани по време на 

експлоатацията на ИП в съответствие с Наредба №2/2014 г. за класификация на 

отпадъците  

Код на 

отпадъка 

Наименование на отпадъка Мярка 

20 02 Отпадъци от паркове и градини  

20 02 01 Биоразградими отпадъци t 

20 03 Други битови отпадъци  

20 03 01 Смесени битови отпадъци t 

 

По време на експлоатациатя не се очаква отдeлянето на опасни отпадъци, 

защото сервизното обслужване на строителната техника е от външни фирми, извън 

площадката на ИП. 

Предвижда се разделно събиране и предаване за рециклиране на отпадъците 

от опаковки. 

Битовите отпадъци следва да се събират в пластмасови чували и ежедневно да 

се извозват до база на фирмата, с цел предаването им за последващо третиране.  

Всички отпадъци, които ще се генерират по време на строителството 

(подготовката на площадката за експлоатация) ще се предават на фирми, 

притежаващи разрешителни по чл. 35 на ЗУО, въз основа на договорни отношения. 

 

1.13.3 По време на закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от 

експлоатация на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация. 

1.14. ГЕНЕРИРАНИ ЕНЕРГЕТИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ – КОЛИЧЕСТВЕНА И 

КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА 

1.14.1 По време на строителство (подготовка на площадката за 

експлоатация) 

По време на подготовка на площадката за залесяване ще се генерира основно 

шум в резултат от работата на обработващата техника.  

Източниците на шум при подготовка на площадката за залесяване се 

определят от вида и броя на техниката, която ще се използва. Пример за такава 

техника са: багер и трактори. В етапа на подготовка на площадката за залесяване се 
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очаква техният брой да бъде около 2 - 3. По своя характер излъчването от 

източниците шум по време на този етап ще е постоянно. 

Не се очаква превишаване на нормите за дневен шум. Не се очаква 

нарушаване на санитарно-хигиенните норми за населението на близо разположените 

населени места. 

1.14.2 По време на експлоатация 

По време на експлоатацията на ИП се очаква проява на отрицателно 

въздействие, свързано с генериране на шум в допустими норми, в резултат от 

работата на обработващата техника. Не се очаква превишаване на нормите за дневен 

шум.  

Това въздействие ще бъде пряко, през определени интервали, по време на 20-

годишния експлоатационен период. 

1.14.3 По време на закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от 

експлоатация на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация. 

1.15. РИСК ОТ АВАРИИ  

По време на реализацията на ИП не съществува риск от възникване на 

аварийни ситуации за работниците по дейностите по почвоподготовка и залесяване с 

фиданки, тъй като същите се изпълняват предимно ръчно. Този риск е сведен до 

минимум с извършването на определените за работниците инструктажи за 

безопасност на работа, хигиена на труда, пожарна безопасност, а за околната среда 

като се ограничи движението на хора и техника в рамките на площадката и 

недопускане на замърсяване и нарушаване на околните терени с битови отпадъци от 

пребиваващите на обекта заети с изпълнението на ИП. 

1.16. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ И 

НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ 

Функционалното предназначение на ИП и неговата екологосъобразност не 

предполагат риск от аварии, което не налага предприемане на мерки за 

предотвратяване и реагиране при инциденти и непредвидени събития. 

1.17. МОНИТОРИНГ 

Инвестиционното предложение не предполага замърсяване на почвите, водите 

и атмосферния въздух в района, както по време на изпълнението, така и по време на 

експлоатация, поради което не се налага наблюдение и контрол върху състоянието на 

компонентите на околната среда. 
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2. ПРОУЧЕНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И 

АЛТЕРНАТИВИ ПО ТЕХНОЛОГИИ И МОТИВИ ЗА НАПРАВЕНИЯ 

ИЗБОР ЗА ПРОУЧВАНЕТО, ИМАЙКИ ПРЕДВИД 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

„НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА“  

2.1. НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 

В случай на нулева алтернатива, съществуващото състояние на разглежданата 

територия се запазва без да се реализират намеренията на инвестиционното 

предложение.  

При нулевата алтернатива в териториите с изградени диги може да се очаква 

да продължат процесите на деградация на блатните екосистеми и свързаните с тях 

хигрофитни растителни съобщества. Възможни са процеси на деградация и вторични 

сукцесии в различни направления в участъците от имотите, в които се отглеждат 

различни селскостопански култури. При нулевата алтернатива и нереализирането на 

ИП могат да се очакват пропуснати ползи в социално-икономическото развитие на 

района. Освен това няма да се реализират и съществуващите възможности за 

преобразуване на хигрофитни тревни местообитания в смесени заливни и наводнени 

горски и тревнни местообитания. 

Нереализирането на инвестиционното предложение може да доведе до 

следните потенциални социално-икономически и екологични последствия 

(пропуснати ползи): 

• Регулирана експлоатация на земята, гарантираща опазване на околната 

среда. 

• Облагородяване на земите от площадката на ИП. 

• Намаляване емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.   

• Предотвратяване появата на деградационни процеси в района на 

площадката. 

• Увеличаване на преките капиталови инвестиции в България със 

съответните последствия върху платежния баланс на страната.   

• Увеличаване на националните приходи от изплащането на мита и данъци 

върху печалбата.  

• Увеличаването на пряката и непряката заетост на човешки ресурси при 

изпълнението на инвестиционното предложение. 
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2.2. АЛТЕРНАТИВИ ПО ТЕХНОЛОГИЯ И АЛТЕРНАТИВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪГЛАСНО НАЙ-ДОБРИТЕ НАЛИЧНИ 

ТЕХНИКИ (НДНТ), АКО Е ПРИЛОЖИМО 

За инвестиционното предложение не са разгледани алтернативи, съгласно най-

добрите налични техники, тъй като такива не са приложими. 

2.3. АЛТЕРНАТИВНИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В етапа на предварителните проучвания за реализация на инвестиционното 

предложение са разгледани различни алтернативи за местоположение.  

Тъй като на територията на община Свищов няма пустееща земеделска земя, 

площите, подходящи за залесяване с цел добив на технологична дървесина също са 

недостатъчни.  

Избраната площадка е най-подходяща за реализиране на целта на 

инвестиционното предложение и от гледна точка на минимални въздействия върху 

околната среда, в т.ч. и върху биологичното разнообразие. 

При избора на алтернатива по местоположение са взети предвид и почвените 

условия. Почвите в имотите, предвидени за реализиране на ИП, са типовете Alluvial 

Fluvisols (алувиални почви) и Chernozems (черноземи). В имотите, предмет на ИП, 

няма засолени почви (вкл. солончаци). 

2.4. АЛТЕРНАТИВА 2 (ПРЕДЛОЖЕНА В ДОСВ) 

Въз основа на направеното комплексно проучване на територията на ИП и във 

връзка с намаляване на степента на въздействие върху ЗЗ BG0000233 „Студена река“, 

като алтернатива в ДОСВ (приложение към настоящия ДОВОС) се предлага 

Алтернатива 2: 

Алтернатива 2 - редуциран вариант на предложеното ИП. При Алтернатива 2 

се запазва съвременото състояние на местообитанията в една непрекъсната ивица 

покрай р. Студена и в преходни участъци със съседни земеделски земи (Фигура 2.4-

1). 
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Фигура 2.4-1 Алтернатив 2 предложена за реализиране на ИП 
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При Алтернатива 2 се предлага следната редукция на ИП:  

- в имот № 000095: Предвиден за залесяване е полигон 95.2 с площ 68,656 dka. 

Полигони 95.1 и 95.3 с обща площ 23,839 dka да се запазят в сегашното състояние 

и да не се залесяват.  

- в имот № 000097: Предвиден за залесяване е полигон 97.2 с площ 89,456 dka. 

Полигони 97.1 и 97.3 с обща площ 24,439 dka да се запазят в сегашното състояние 

и да не се залесяват. 

- в имот № 000096: Предвиден за залесяване е полигон 96.1 с площ 22,320 dka. 

Полигон 96.2 с площ 11,856 dka да се запази в сегашното състояние и да не се 

залесява. 

Съгласно Алтернатива 2, общата редукция на ИП е с 60.1 dka, като площта 

за залесяване се свежда до 180.4 dka. 

При тази алтернатива площта на широколистните гори в ЗЗ се увеличава с 4.9 %, 

а площта на сериалните тревни съобщества се намалява с 1.8 %. 

В Приложение № 6 е даден координатен регистър на частите от трите имота, 

предмет на ИП, които да се залесят, както и на частите, които да останат незалесени, 

съгласно Алтернатива 2. В Приложение № 6 е даден и *kml файл с Алтернатива 2.  
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3. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ЧЛ. 4 И ЧЛ. 5 НА МАТЕРИАЛНОТО И 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ В 

ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

КАКТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ 

3.1. АТМОСФЕРА 

Село Хаджидимитрово е разположено на територията на община Свищов на 20 

km от самия град Свищов. Общината заема най-северната част на Великотърновска 

област. Релефът в района е слабо хълмист и равнинен, на места платовиден. Средната 

надморска височина е 130 m.  

Съгласно климатичното райониране на Република България, община Свищов, в 

това число и село Хаджидимитрово, попада в Северния климатичен район на Дунавската 

равнина. 

Село Хаджидимитрово попада в Свищовско-Беленската низина (част от 

Дунавската равнина), която се намира в Умереноконтиненталната климатична област. 

Климатът е типично умереноконтинентален, характеризиращ се с горещо лято и големи 

застудявания през зимата. 

Климатичните данни от станция Свищов отразяват основните метеорологични 

параметри, характерни за хълмисто-равнинния характер на общината и в частност за гр. 

Свищов, а и на село Хаджидимитрово, поради близостта до гр. Свищов (20 km) и 

еднообразния релеф, на което се дължи еднаквостта в климатичните условия на двете 

населени места. 

Температура на въздуха 

В температурно отношение температурните изменения за района на 

инвестиционното предложение са представени в Таблица 3.1-1.  

 

Таблица 3.1-1 Месечни и годишни характеристики на температурата на въздуха в 

района на с. Хаджидимитрово 

Температури I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Средна -1,8 0,7 5,6 13,0 18,3 21,5 23,9 23,2 19,0 12,8 7,0 1,2 12,0 

Минимална -5,5 -3,1 1,5 7,7 12,9 16,4 18,2 17,4 13,4 8,2 3,8 -1,8 7,4 

Средна абс. 

минимална 

-14,1 -11,4 -6,3 1,1 7,3 11,2 13,9 12,9 7,5 1,6 -3,7 -10,3  

Абсолютна 

минимална 

-28,0 -25,3 -14,2 -1,8 3,5 7,0 11,0 6,8 2,3 -2,7 -16,5 -22,5 -6,7 
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Температури I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Максимална 0,5 4,0 10,1 18,1 23,4 26,7 29,1 28,7 24,5 18,1 10,5 3,7 16,4 

Средна абс. 

максимална 

10,5 13,7 22,3 26,7 31,4 33,6 35,7 35,9 32,4 27,7 20,6 14,7  

Абсолютно 

максимална 

19,4 22,0 32,2 33,1 37,5 38,6 39,4 43,0 40,0 35,6 27,4 23,0 34,0 

 

Измерената средна температура през месец Януари, който се явява най-студеният 

месец в годината, е около – 1.8оС. При нормално студени зими средномесечните 

температури, които отново са през месец Януари, максимално спадат до – 14.1оС. През 

студеното полугодие най-ниската измерена температура е – 28.0оС. Първите 

отрицателни температури се появяват през месец Ноември и се поддържат до месец 

Март.  

Средната денонощна температура на въздуха преминава 0оС през първите дни на 

месец Декември и последните дни на месец Февруари. В средата на месец Март тя се 

покачва над 5оС. Постепенно до достигане на средата на топлото полугодие 

температурите бавно и плавно се покачват до достигане на своя максимум през летните 

месеци. През м. Юли - Август средноденонощната температура е над 23оС и може да 

достигне 35оС. Измерената абсолютна максимална температура на въздуха през това 

полугодие е 43оС, като средната максимална температура през лятото достига до 29,1оС. 

Валежи 

Общата годишна сума на валежите достига 543 mm. Вътрешното им 

разпределение се характеризира с добре изразен максимум през м. Май и м. Юни, който 

може да достигне до 104 mm в денонощие и минимум през м. Септември, когато 

валежите достигат минимална стойност от 41 mm. (Таблица 3.1-2) 

 

Таблица 3.1-2 Средна месечна сума на валежите (mm) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Свищов 48 44 43 63 88 86 65 56 41 45 51 50 

 

Разпределението на валежите по сезони има също свои характерни особености, 

свързани с климатичното райониране и релефа на местоположението. Те се 

характеризират със средната сума на валежи през зимата - около 20 % от годишните, 

като тази сума на валежите през този сезон е най-малка в сравнение с останалата част от 

сезонните суми на валежите. Понякога тези валежи падат във вид на сняг или дъжд и 

сняг. От зимните валежи около 40 – 45 % падат във вид на сняг. 
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През пролетните месеци валежите нарастват и достигат своя максимум през май 

(88 mm), като сезонната сума съставлява 150 mm или достига 28 % от годишната сума. 

През лятото валежите в района са сравнително по-високи от зимните, като сумата за 

трите месеца (VI - VIII) е най-голяма. Пролетно-летният период от годината е не само с 

най-големи месечни и сезонни валежи, но и период, в който падат най-обилните 

единични валежи, които понякога могат да достигнат до 104 mm за денонощие. С 

настъпване на есента валежите намаляват, като през септември достигат минимална 

стойност – 41 mm. 

Таблица 3.1-3 Средна сезонна и годишна сума на валежите (mm) 

Станция Зима Пролет Лято Есен Год. 

Свищов 115 150 158 121 543 

 

Снежна покривка 

Първата снежна покривка се образува в началото на м. Декември. Броят на дните 

със снежна покривка достига около 40 дни. При нормални зими през м. Януари средната 

височина на снежната покривка не надхвърля 20 cm.  

Влажност на въздуха 

Относителната влажност на въздуха е около 73 %, като най-висока е през м. 

Декември – 87 %, а най-ниска през месеците Юли - Август (62 %). Близостта на р. Дунав 

благоприятства задържането на влага във въздуха, която в съчетание с хода на 

минималните температурни инверсии благоприятства образуването на мъгли. 

Максимумът на мъглите съвпада с максимума на относителната влажност – м. Декември 

и е 9.3 дни. Средногодишният брой на дни с мъгли е 39. 

Вятър 

Важни характеристики на климатичните условия в района са посоката и 

скоростта на вятъра. Голямото разнообразие на посоката и скоростта на ветровете в 

течение на годината се дължи на въздействието на постоянните и сезонните барични 

центрове, както и на различните траектории и мощност на циклоните и антициклоните. 

Обикновено в общата атмосферна циркулация не се включват местните ветрове, но 

влиянието им върху климата не може да се пренебрегне. Анализът на данните показва, 

че при средногодишната честота на ветровете по посоки, преобладаващите ветрове са с 

посока запад - югозапад и изток - североизток. Това е обусловено, както от 

преобладаващия пренос на въздушни маси от запад - северозапад, така и от наличието и 

разположението на бреговата ивица на р. Дунав. Значително влияние за това оказва и 
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фактът, че на юг теренът постепенно се повишава, което от своя страна намалява 

честотата на южните ветрове. Също така, поради голямата откритост на Дунавската 

равнина, през студената част от годината тук безпрепятствено нахлуват континентални 

въздушни маси от север и североизток, вследствие на което зимата е сравнително 

студена. 

Средната годишна скорост на вятъра е около 2 m/s, като по-значителни скорости 

се наблюдават през зимата и пролетта (Таблица 3.1-4).  

 

Таблица 3.1-4 Средна скорост на вятъра по посока,m/s 

Посока I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 6,4 2,8 4,9 4,2 2,8 1,7 1,8 2,2 2,1 2,7 4,7 3,7 

NE 5,4 5,3 5,7 4,8 3,8 3,1 2,8 2,7 3,2 3,9 4,1 4,2 

E 4,1 4,7 3,4 3,1 3,1 2,3 2,3 2,3 2,7 3,0 3,0 3,0 

SE 2,4 4,3 1,9 4,0 2,5 2,3 1,8 1,5 2,3 3,4 2,0 3,1 

S 4,1 3,9 4,2 3,6 3,8 3,3 2,3 2,0 4,2 3,9 3,5 5,5 

SW 5,5 5,8 5,1 5,1 5,0 4,4 4,4 4,3 4,4 4,8 5,1 4,9 

W 3,9 4,5 4,4 3,9 4,0 3,3 3,8 3,7 3,9 4,5 4,2 4,0 

NW 5,2 2,0 2,5 2,7 2,6 2,1 2,2 2,2 2,6 2,1 3,0 3,4 

 

От общия брой случаи на вятър със скорост 5 m/s, честотата на югозападните и 

североизточни ветрове е съответно 41.7 % и 17.0 %. Като цяло районът се намира в 

област с 43 % повторяемост на тихо време и вятър със скорост 0.1 – 0.7 m/s. През 

месеците Октомври – Декември тази повторяемост на тихо време може да достигне до 

54 %. 

Изводи: 

1. Село Хаджидимитрово е разположено на територията на община Свищов. 

2. Съгласно климатичното райониране на Република България, община 

Свищов, в това число и село Хаджидимитрово, попада в Северния климатичен район на 

Дунавската равнина. 

3. Общата годишна сума на валежите достига 543 mm. 

4. Средната годишна скорост на вятъра е около 2 m/s като по-значителни 

скорости се наблюдават през зимата и пролетта. 
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3.2. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

Село Хаджидимитрово и районът на инвестиционното предложение попадат в 

териториалния обхват на РИОСВ - Велико Търново.  

В района на РИОСВ - Велико Търново контролът на основните показатели, 

характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой, се осъществява 

от пунктовете за мониторинг в градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов. 

Станцията в град Свищов е автоматична станция на принципа на 

диференциалната оптична абсорбционна спектроскопия (ДОАС). Замърсителите, които 

се следят от станцията, са съответно азотен диоксид, ФПЧ10, серен диоксид, озон, азотен 

оксид, серовъглерод и сероводород. 

В пункта за мониторинг гр. Велико Търново се мерят показателите ФПЧ10 и 

ФПЧ2,5.  

В АИС Горна Оряховица се мерят показателите азотен диоксид, ФПЧ10, серен 

диоксид, озон, азотен оксид. 

Регистрираните нива на замърсителите в пунктовете за мониторинг, разположени 

на територията на РИОСВ – Велико Търново, са както следва: 

Азотен диоксид (NO2): 

През 2015 г. нивата на показател азотен диоксид (NO2) се регистрират в пункт за 

мониторинг ДОАС гр. Свищов. На Фигура 3.2-1 представено поведението на 

регистрираните средночасови стойности на този показател. На Фигура 3.2-2 е 

представена средногодишната концентрация на азотен диоксид. 

 

Фигура 3.2-1 Средночасови стойности за концентрацията на азотен диоксид (NO2), 

регистрирани от ДАОС гр. Свищов в рамките на 2015 г. 
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Фигура 3.2-2 Средногодишна концентрация на азотен дикосид (NO2), регистриранa от 

пункт за мониторинг АИС гр. Горна Оряховица в рамките на 2015 г. 

 

От графиките е видно, че няма регистрирани превишения на средночасовата 

норма от 200 µg/m3 и средногодишната норма от 40 µg/m3 за този показател. 

Серен диоксид (SO2) 

През изтеклата 2015 г., ДАОС гр. Свищов не регистрира превишения на 

средночасовата норма за опазване на човешкото здраве за серен диоксид (Фигура 3.2-3), 

също така не са установени превишения на средноденонощната норма за опазване на 

човешкото здраве (Фигура 3.2-4).  

 

 

Фигура 3.2-3 Средночасови стойности за концентрацията на серен диоксид (SO2), 

регистрирани от ДАОС, гр. Свищов в рамките на 2015 г. 
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Фигура 3.2-4 Средноденонощни стойности на концентрацията за серен диоксид (SO2), 

регистрирани от ДАОС, гр. Свищов в рамките на 2015 г. 

 

Озон (О3): 

Според Наредба № 12/2010 г. нормите за съдържание на озон в атмосферния 

въздух, които следва да бъдат достигнати и поддържани в краткосрочен план, наричани 

краткосрочни целеви норми (КЦН), се определят съгласно раздел ІІ на Приложение № 3 

от горецитираната наредба. Краткосрочната целева норма (КЦН) за опазване на 

човешкото здраве е 120 µg/m3, определена като максимална осемчасова средна стойност 

в рамките на денонощието. Тя не трябва да се превишава повече от 25 дни в рамките на 

една календарна година, осреднено за тригодишен период. 

Регистрираните данни ДАОС гр. Свищов (Фигура 3.2-5) не показват превишения 

за този показател в рамките на 2015 г. 

 

Фигура 3.2-5 Осреднени осемчасови стойности за концентрацията на озон (O3), 

регистрирани от ДАОС, гр. Свищов в рамките на 2015 г. 
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Специфични замърсители 

Поради специфичните особености на източниците на замърсяване в района на гр. 

Свищов, освен основните замърсители според Директива 1999/30/ЕО, от ДАОС гр. 

Свищов се измерват и серовъглерод и сероводород. Поведението на нивата на тези два 

специфични замърсителя е представено на Фигури 3.2-6 и 3.2-7. 

 

 

Фигура 3.2-6 Средноденонощни стойности за концентрацията на серовъглерод (CS2), 

регистрирана от ДАОС, гр. Свищов в рамките на 2015 г. 

 

 

Фигура 3.2-7 Средноденонощни стойности за концентрацията на сероводород (H2S), 

регистрирана от ДАОС, гр. Свищов в рамките на 2015 г. 

 

H2S и CS2 са специфични замърсители, чиито превишения на нормите също имат 

комплексен характер. От една страна е неблагоприятната метеорологична обстановка, а 

от друга – промишлените и местни източници на тези замърсители. 
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Фини прахови частици с размер под 10 микрона (ФПЧ10) 

Поведението на средночасовите, средномесечни и средногодишни концентрации 

по показател ФПЧ10 в пункт ДАОС, гр. Свищов, е представено на Фигура 3.2-8. 

Представените по този начин данни показват сезонността в поведението на 

регистрираните стойности на показателя. Наблюдава се повишаване на стойностите през 

пролетния и есенния период на годината, до достигане на максимум през зимните 

месеци. Обратна тенденция се наблюдава през лятото. Това се дължи на специфичната 

метеорологична обстановка през студените месеци и увеличаване интензивността на 

емисиите на ФПЧ10 от източници, характерни за тези периоди на годината (обикновено 

битово отопление). 

 

Фигура 3.2-8 Нива на ФПЧ10 за 2015 г., регистрирани от ДАОС, гр. Свищов 

 

В Наредба № 12/ 2010 г. е регламентирано изискването ПДК средно-денонощна 

по показател ФПЧ10 да не бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една 

календарна година. В пунктовете за мониторинг на територията на област Велико 

Търново е регистрирано превишение по това нормативно изискване, съответно в пункт 

ПМ – гр. Велико Търново и АИС Горна Оряховица (Фигура 3.2-9). Данните от пункт 

ДАОС – гр. Свищов показват, че липсва превишение на средно-денонощната 

концентрация на ФПЧ10. 
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Фигура 3.2-9 Брой регистрирани превишения на ПДК сд.д. на ФПЧ10 за трите пункта 

за мониторинг на територията на РИОСВ Велико Търново 

 

 

Фигура 3.2-10 Средногодишна стойност за ФПЧ10, регистрирана за трите пункта за 

мониторинг на територията на РИОСВ гр. Велико Търново 

 

От представените данни (Фигура 3.2-10) може да бъде направен изводът, че се 

превишава средногодишната норма за опазване на човешкото здраве за този показател 

от АИС гр. Горна Оряховица, докато в пункт за мониторинг гр. Велико Търново и ДАОС 

гр. Свищов стойността е под пределно допустимата средногодишна концентрация. 

От направения анализ на нивата на измерваните в пунктовете за мониторинг 

показатели за качеството на атмосферния въздух се вижда, че по показатели серен 

диоксид, азотен диоксид и озон няма регистрирани превишения на нормите за опазване 

на човешкото здраве. 
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Източници на емисии на територията на РИОСВ - Велико Търново 

На територията на РИОСВ – Велико Търново се контролират над 250 обекта с 

източници на емисии в атмосферния въздух. 

Основните обекти с източници, от които са регистрирани превишения на 

установените норми за емисии в атмосферния въздух на територията на Община 

Свищов, са: 

1. „ТЕЦ СВИЛОЗА”АД с основна на дейност - производство на топлинна 

енергия, находящ се в гр. Свищов, община Свищов. 

2. „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД с основна дейност - производство и реализация на 

сулфатна избелена целулоза, находящ се в гр. Свищов, община Свищов. 

Изводи: 

1. Във връзка с оценката и управлението на качество на атмосферния 

въздух в региона са разработени и се реализират четири общински програми за 

подобряване качеството на атмосферния въздух в градовете В. Търново, Г. Оряховица, 

Свищов и Севлиево и един план за действие към извършена моделна оценка на гр. 

Габрово.  

2. Анализът на резултатите от данните получени от ДАОС, гр. Свищов 

показва, че няма регистрираните превишения на показател ФПЧ10 на територията на 

Община Свищов. 

3. На територията на Община Свищов не са отчетени данни за 

превишаване на допустимите концентрации на NO2, SO2, O3, CS2, H2S. 

3.3. ВОДИ 

3.3.1. Повърхностни води 

Село Хаджидимитрово попада на територията на БДУВДР с център гр. Плевен. 

Дунавският хидрографски район обхваща 47 235 km2 или 42,5 % от територията на 

България. Районът обединява речните басейни на 11 реки: Дунав, Реки западно от 

Огоста, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом, Дунавски добруджански реки, 

Ерма и Нишава. 

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, землището на с. 

Хаджидимитрово, община Свищов, където ще се реализира ИП, попада в повърхностно 

водно тяло, категория река, което е силно модифицирано, от поречие Янтра с име 

Студена YNRWB28 и код BG1YN200R028. Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. екологичното 

състояние на повърхностното водно тяло е определено като умерено, а химичното 
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състояние, като отлично 

Периодът на реализация и действие на ИП съвпада с прилагането на ПУРБ за 

периода 2016-2021 г.  

Екологичното състояние (потенциал) на повърхностните водни тела (ПВТ) се 

определя по три елементa за качество и те са: 

- Биологични; 

- Физико-химични; 

- Хидроморфологични. 

Оценка по биологични елементи за качество 

Оценката на качеството на водите, според биологичните елементи за качество 

(БЕК) е направена в съответствие с Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за 

характеризиране на повърхностните води (Приложение № 6 към чл. 12, ал. 4). 

На р. Студена е разположен един пункт за мониторинг – преди вливане в р. 

Янтра, като състоянието е умерено и се запазва същото като предходни години. 

Оценка по физико-химичните показатели 

Оценката на физико-химичните показатели, като подкрепящи биологичните при 

оценката на екологичното състояние, е извършена съгласно Приложения № 6 и 7 към чл. 

12, ал. 4 от Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на 

повърхностните води. 

Във всички пунктове по поречието на р. Янтра, с изключение на този при с. 

Долна Студена, се наблюдава високо съдържание на нитратен азот. Измерените 

стойности не отговарят на изискванията за добро състояние. 

В три от пунктовете след В. Търново, след вливане на р. Беласица и след Габрово 

се отчитат за цялата 2015 г. високи концентрации на азотни съединения – азот нитритен, 

амониев и общ азот, както и ортофосфати и общ фосфор. Тези замърсявания с биогенни 

вещества определят оценка умерено състояние по физико-химични показатели на 

водните тела, разположени в основното поречие на р. Янтра. По отношение на 

кислородното съдържание и алкалността, реката е в добро състояние. Измерена е висока 

БПК5 само на пункта след Габрово, което отговаря на умерено състояние. 
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Анализът на специфичните замърсители показва, че не се наблюдават повишени 

концентрации на разтворено желязо и манган, мед и цинк, хром и алуминий. Няма 

установени замърсявания с ПВ на пунктовете по р. Янтра. Химичното състояние е добро 

с ниска достоверност или неизвестно, по-точно за индикатора концентрация на свободни 

цианиди, тъй като РЛ на ИАОС работи по методика, неосигуряваща изискването на чл. 

86 от Наредба № 1 за мониторинг на водата от 11.04.2011 г., а именно границата на 

количествено определяне на метода да покрива 30 % от СКОС. 

Екологичното състояние на водно тяло р. Студена е следното:  

• Реката е натоварена с биогенни замърсители. 

• Изключително високо съдържание на азот нитратен N-NO3 над 10 mg/l и 

общ азот, над 12 mg/l. 

• Измерена висока концентрация на манган през месеците април и октомври 

(102 mg/l при СКОС 50 mg/l). 

Изводи: 

1. Територията на село Хаджидимитрово попада към водосбора на р. Янтра. 

2. В района на инвестиционното предложение попада повърхностно водно 

тяло от поречие на р. Янтра, с име Студена YNRWB28 и код BG1YN200R028. 

3. Екологичният потенциал на повърхностното водно тяло е определен като 

умерен, а химичното състояние е оценено в добро.  

3.3.2. Подземни води 

На територията на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район 

попадат 50 подземни водни тела, разделени вертикално в 6 ГИС слоя, наблюдавани за 

химично състояние от 100 мониторингови пункта. 

Общо подземните водни тела в първи слой на територията на Басейнова 

Дирекция за управление на водите Дунавски район, Плевен, са 33 на брой (Фигура 3.3-

1) 
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Фигура 3.3-1. Подземни водни тела с слой 1 – Неоген - Кватернер за Басейнова 

Дирекция за управление на водите Дунавски район, Плевен 

 

В района на ИП попада подземно водно тяло „Порови води в Квартернера – 

между реките Осъм и Янтра” с код BG1G0000QPL026, определено като зона за 

защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите (ЗВ). 

Подземното водно тяло принадлежи към Слой 1 – Неоген - Квартернер. Съгласно 

проекта на ПУРБ 2016-2021 г. химичното състояние на подземното водно тяло е лошо, а 

количественото състояние е оценено в добро. 

Подземно водно тяло „Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра” с 

код BG1G0000QPL026 се наблюдава в два мониторингови пункта (МР 132; МР 133): 

• МР 132 при Вързулица ШК ПС "Вързулица", община Полски Тръмбеш, 

област Велико Търново – през 2015 г. средногодишните стойности на концентрацията на 

нитратите са на границата със стандарта за качество, което е наблюдавано и в 

предходните години. В този пункт се извършва оперативен мониторинг по показател 

хром шествалентен. 

• МР 133 при Козловец дренаж "Гравитачен" ПС "Козловец", община 

Свищов, област Велико Търново – водата в пункта е в добро химично състояние по 

стандартите за качество през 2015 г.  

Изводи: 

1. В района на ИП попада подземно водно тяло „Порови води в Квартернера 

– между реките Осъм и Янтра” с код BG1G0000QPL026, определено като зона за защита 

на питейните води. 
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2. Химичното състояние на подземното водно тяло е лошо, а количественото 

състояние е оценено в добро. 

3.3.3. Зони за защита на водите, съгласно 119а от Закона за водите (ЗВ), 

касаещи ИП 

➢ Зони за защита на повърхностни и подземни води, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване (ПБВ), съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – подземното 

водно тяло е определено като зона за защита на подземните води, предназначени за ПБВ. 

Зоната е с код BG1DGW0000QPL026 и е в лошо състояние. Районът на ИП не попада в 

зони за защита на повърхностни води, предназначени за ПБВ. 

Съгласно представената информация от БДУВДР (с писмо с изх. № № 2166, 

Плевен, 27.07.2016 г.) ПИ, предвидени за реализация на ИП, не попадат в границите на 

санитарно-охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. 

за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация  на 

санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

➢ Зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи, 

съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ – Землището на с. Хаджидимитрово 

попада в уязвима зона, съгласно Заповед № РД 146/ 25.02.2015 г. на Министъра на 

околната среда и водите и определяне на нитратно уязвимите зони. 

➢ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – 

защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, 

в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за 

тяхното опазване (защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000): защитена зона за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с име „Студена река“ 

и код BG0000233. 

Изводи: 

1. Подземно водно тяло с код BG1G0000QPL026 е определено като зона за 

защита на подземните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Зоната е 

с код BG1DGW0000QPL026 и е в лошо състояние. 

2. Поземлените имоти, предвидени за реализация на ИП, не попадат в 

границите на санитарно-охранителни зони. 

3. Землището на с. Хаджидимитрово е определено като нитратно уязвима 

зона. 
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4. ИП попада в защитена зона BG0000233 „Студена река“, в която 

поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за нейното 

опазване. 

3.3.4. Риск от наводнения 

В землището на с. Хаджидимитрово, на основание чл. 146 г от Закона за водите 

(Обн. ДВ. бр. 67 от 27 Юли 1999 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 52 от 8 Юли 2016 г.) не 

попада район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно 

Заповед № 88/21.08.2013 г. на Директора на БДДР, и утвърден със Заповед № РДД 

744/01.10.2013 г. на Министъра на околната среда и водите. 

3.4. ЗЕМИ И ПОЧВИ 

В района на инвестиционното предложение се срещат различни видове почви. По 

високите части около град Свищов и надзаливните тераси на Свищовско-Беленската 

низина преобладават карбонатните черноземи, а по Дунавските острови и заливната 

тераса на низината - алувиални-ливадни и блатни почви. Алувиални почви се срещат 

предимно на Дунавските острови. На Фигура 3.4-1 са представени основните почвени 

типове, които се срещат в района на село Хаджидимитрово: 

 

http://www.agrobiostim.com/foto/foto_karta/map_soil_bg_1.jpg 

Фигура 3.4-1 Почвена карта на района на село Хаджидимитрово 

Легенда: 

1 – Карбонатни черноземи 

2 – Типични черноземи 

3 – Излужени черноземи 

18 – Ливадни черноземи 
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20 – Алувиални и алувиално-ливадни 

22 – Ливадни и торфено-блатни 

23 – Засолени 

24 – Ерозирани карбонатни и типични черноземи 
 

Почвите, попадащи в обхвата на трите имота, предмет на инвестиционното 

предложение - №№ 000095, 000096 и 000097, са представители на класовете Fluvisols и 

Chernozems. От тях се срещат съответно типовете Alluvial Fluvisols (алувиални почви) и 

Chernozems (черноземи). На територията на ИП няма засолени почви (вкл. солончаци). 

Алувиалните почви са развити върху алувиални наноси, отложени върху 

заливната тераса на река Дунав. Отложенията имат льосовиден произход. Върху тях, в 

условията на високи подпочвени води и ливадна растителност, е протекъл ливаден 

почвообразувателен процес. Формираните почви са дълбоки. На повърхността е 

разположен хумусно-акумулативен хоризонт, чиято мощност е около 40 - 50 cm. Той се 

характеризира с добре развита троховидно-зърнеста структура и по-тъмен цвят. 

Механичният му състав е леко глинест. Съдържанието на хумус варира в границите на 1 

- 3 %, а реакцията на почвения разтвор от слабо кисела до алкална. Под хумусно- 

акумулативния хоризонт следват пластове, чиито състав и свойства не са свързани 

генетически, а отразяват периодичността в процесите на отлагане на речните наноси. 

Устойчивостта на почвата към замърсяване е висока, поради тежкия й механичен състав 

и високото участие на глинеста фракция, която е химически реактивоспособна. Към това 

следва да се добави и реакцията на почвения разтвор, която достига алкалния спектър и 

създава условия за блокиране на голяма част от замърсителите в неподвижни и 

неусвоими от растенията химични съединения. 

Черноземите в района са представени от два вида Haplic kastanozems (кестеняви 

или карбонатни по по-старата класификация на почвите) и Haplic (обикновени или 

типични). Профилът на черноземите се характеризира с мощност 75 - 85 cm, като 

повърхностният хумусно-акумулативен хоризонт е в порядъка на 47 - 53 cm. 

Структурата на почвата е добре развита, както в повърхностния, така и в преходния 

хоризонти. В обработваеми площи е напреднал процесът на разрушаването й, като 

значителна част от агрегатите са разпрашени. Механичният състав е сравнително лек. 

Преобладава средно песъчливо-глинест състав. В дълбочина на профила механичният 

състав се изменя към песъчливо глинест. Като цяло профилът се характеризира с рохкав 

строеж. Съдържанието на хумус е ниско – под 2 %. Количеството му намалява плавно в 

дълбочина. Съдържанието на карбонати е различно при двата вида черноземи. При 

кестенявите те се откриват още на повърхността, докато при обикновените, карбонатите 
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са отмити до дълбочината на хумусно-акумулативния хоризонт. Реакцията на почвения 

разтвор е слабо алкална. От хранителните вещества ниски са запасите на общ азот и 

усвоим фосфор. Устойчивостта на черноземите към замърсяване е висока. Предпоставки 

за това са реакцията на почвения разтвор, наличието на карбонати, които играят роля на 

миграционна преграда за редица замърсители и песъчливо-глинестия механичен състав, 

осигуряващ добра химическа реактивоспособност на почвения адсорбент. Като по-

неустойчиви могат да се оценят ерозираните черноземи, които притежават съкратен 

почвен профил. 

Оценката на състоянието на почвите в община Свищов е направена на базата на 

данните от Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), 

подсистема „Почви“ на ИАОС.  

Широкомащабният мониторинг - І ниво, включва анализ на следните показатели: 

почвена реакция, специфична електропроводимост, биогенни елементи - общ азот, общ 

фосфор, нитратен азот, органично вещество – общ въглерод и органичен въглерод, 

обемна плътност, гранулометричен състав, както и тежки метали – мед, цинк, олово, 

кадмий, никел, кобалт, хром, арсен, живак. 

За определяне състоянието на почвите на територията на община Свищов има 

обособени 4 пункта: с. Морава, с. Ореш, с. Александрово и с. Вардим. 

В Таблица 3.4-1 е представено съдържанието на органичен въглерод, общ азот и 

общ фосфор в почвите в мониторинговите пунктове на НСМОС в община Свищов за 

периода 2005 - 2012 г. 

 

Таблица 3.4-1 Съдържанието на органичен въглерод, общ азот и общ фосфор в 

почвите в мониторинговите пунктове на НСМОС в община Свищов  

за периода 2005 - 2012 г. 

Пункт № 

Землище 
Година 

Дълбочина 

на 

пробовземане 

(cm) 

Органичен 

C 

 (g/kg 

почва) 

N 

(g/kg 

почва) 

Общ P 

(mg/kg 

почва) 

№ 211 

с. Морава 

2005 
0-20 17,00  1,71  842,00  

20-40 16,45  1,65  832,00  

2008 
0-20 17,23  1,73  911,33  

20-40 17,10  1,73  907,00  

2010 
0-20 18,33  1,73  830,67  

20-40 18,73  1,74  842,67  

№ 212 

с. Ореш 
2005 

0-10 15,60  1,69  911.00  

10-40 14,70  1,54  883.50  
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Пункт № 

Землище 
Година 

Дълбочина 

на 

пробовземане 

(cm) 

Органичен 

C 

 (g/kg 

почва) 

N 

(g/kg 

почва) 

Общ P 

(mg/kg 

почва) 

2008 
0-10 15,80  1,80  936,00  

10-40 15,97  1,84  936,33  

2010 
0-10 18,10  1,77  903,67  

10-40 17,87  1,75  921,33  

2012 
0-10 16,50  1,81  969,33  

10-40 16,60  1,88  979,00  

№ 227  

с. 

Александрово 

2005 
0-20 17,15  1,88  854,00  

20-40 16,70  1,84  841,00  

2008 
0-20 17,93  1,71  770,00  

20-40 17,80  1,70  757,67  

2010 
0-20 18,03  1,68  775,33  

20-40 17,87  1,69  763,33  

2012 
0-20 19,07  1,76  832,33  

20-40 19,47  1,65  837,00  

№ 228  

с. Вардим 

2005 
0-20 17,45  1,98  815,50  

20-40 17,40  1,82  807,00  

2008 
0-20 18,07  2,02  888,00  

20-40 18,37  1,99  904,00  

2010 
0-20 18,67  1,98  836,33  

20-40 19,00  1,93  838,67  

2012 
0-20 18,67  1,93  892,33  

20-40 18,50  1,94  894,67  

Източник: Програма за опазване, устойчиво използване и възстановяване на 

почвите в община Свищов (2015 – 2020 г.) 

 

Съгласно данните от Таблица 3.4-1, почвите в пунктовете, принадлежащи на 

територията на община Свищов, са много добре обезпечени с органично вещество – 

органичен въглерод (С): 15,60-19,07 g/kg почва в повърхностния слой с мощност 20/10 

cm и 14,70-19,47 g/kg почва в подповърхностния слой от 20/10 до 40 cm. 

В Таблица 3.4-2 е представено съдържанието на тежки метали и металоиди в 

почвите за периода 2005 - 2012 г. 
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Таблица 3.4-2. Съдържание на тежки метали и металоиди в почвите (mg/kg почва) за периода 2005, 2008, 2010 и 2012 г. 

Пункт № 

Землище 
Година 

Дълбочина 

на 

пробовземане 

(cm) 

pH в 

H2O 

Съдържание на тежки метали и металоиди  

(mg/kg почва) 

As Cd Hg Cu Ni Cr Pb Zn 

№ 211 

с. Морава 

2005 
0-20 7,85 7,10 0,10 - 18,10 30,80 34,60 12,25 55,90 

20-40 7,89 7,55 0,10 - 18,55 29,70 36,00 12,55 57,10 

2008 
0-20 8,3 7,83 0,10 0,13 21,17 44,10 42,73 12,23 64,80 

20-40 8,11 7,77 0,10 - 21,80 44,73 44,97 11,63 66,93 

2010 
0-20 8,52 8,07 0,16 - 21,83 40,30 42,10 12,80 63,23 

20-40 8,52 8,13 0,16 - 21,80 40,33 43,57 13,00 60,83 

№ 212 

с. Ореш 

2005 
0-10 7,92  11,60  0,27  - 37,55  62,45  49,30  33,65  110,25  

10-40 7,98  11,35  0,24  - 37,20  62,60  48,70  32,00  108,25  

2008 
0-10 8,04  11,57  0,24  0,12  40,57  80,23  75,53  34,50  118,80  

10-40 8,03 11,80 0,29  41,03 82,43 77,17 33,30 120,83 

2010 
0-10 8,39  12,0  0,37  - 43,17  76,07  68,00  35,77  116,20  

10-40 8,36  12,23  0,36  - 43,03  77,13  67,90  36,27  116,53  

2012 
0-10 8,57 12.00 0,33 0,05 43,83 81,33 70,10 335,77 123,00 

10-40 8,53  11.83  0,33  - 43,57  81,07  69,37   35,47  122,63  

№ 227  

с. 

Александрово 

2005 
0-20 7,64  8,75  0,10  -  19,55  40,40  50,25  14,30  65,15  

20-40 7,78  8,65  0,10  - 19,10  40,30  47,35  13,90  65,60  

2008 
0-20 7,99  7,77  0,10  0,10  23,40  46,40  54,50  14,30  77,07  

20-40 8,06  8,20  0,10  - 23,07  46,27  55,20  14,33  73,57  

2010 
0-20 8,00  8,07  0,19  - 23,73  44,67  48,43  14,50  68,03  

20-40 8,01  8,17  0,19  - 23,43  41,43  46,93  14,17  67,23  

2012 
0-20 7,80  8,33  0,18  0,01  23,87  45,13  42,73  14,70  68,67  

20-40 7,80  8,40  0,18  - 23,83  44,87  43,63  14,70  68,87  

№ 228  

с. Вардим 

2005 
0-20 7.83  7,45  0,10  -  17,55  29,70  35,25  11,35  55,00  

20-40 7.89  7,35  0,10  -  18,05  29,45  34,35  11,35  55,70  

2008 
0-20 8.31  7,80  0,10  0,09  19,23  35,53  39,47  1060  59,97  

20-40 8.31  7,37  0,10  -  19,97  36,43  38,77  10,43  63,87  
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Пункт № 

Землище 
Година 

Дълбочина 

на 

пробовземане 

(cm) 

pH в 

H2O 

Съдържание на тежки метали и металоиди  

(mg/kg почва) 

As Cd Hg Cu Ni Cr Pb Zn 

2010 
0-20 8.36  7,17  0,17  -  18,93  34,80  35,37  11,63  54,33  

20-40 8.39  7,33  0,17  -  19,50  35,97  36,57  11,87  57,57  

2012 
0-20 8,59  7,40  0,16  0,07  19,33  36,07  34,17  11,57  56,77  

20-40 8,58  7,53  0,17  -  19,23  37,00  34,47  11,57  56,47  

Източник: Програма за опазване, устойчиво използване и възстановяване на почвите в община Свищов (2015 – 2020 г.) 
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Данните от Таблица 3.4-2 показват, че почвите са в добро екологично състояние. 

Съдържанието на изследваните тежки метали и металоиди в двата слоя на всички 

мониторингови пунктове е много по-ниско от нормите за максимално допустимите 

концентрации на тези елементи. 

През 2013 г. и 2014 г. не е извършвано пробовземане от територията на община 

Свищов. 

В съответствие с Националната мониторингова програма на МОСВ, през 2015 г. е 

извършено пробонабиране и анализ на почвите от село Морава. През 2016 г. е 

извършено пробонабиране и анализ на почвите от селата Ореш, Алеково и Вардим. 

Съгласно направените констатации в Доклад за състоянието на околната среда 

през 2015 г. и Доклад за състоянието на околната среда през 2016 г. на РИОСВ-Велико 

Търново, съдържанието на тежки метали в почвата е под максимално допустимите 

концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвата. 

През 2015 г. и 2016 г. е извършено пробонабиране и анализ на почвите, както 

следва: устойчиви органични замърсители: полициклични ароматни въглеводороди 

(РАН), полихлорирани бифенили (РСВ), органохлорни пестициди (ОСР).  

Съгласно направените констатации в Доклад за състоянието на околната среда 

през 2015 г. и Доклад за състоянието на околната среда през 2016 г. на РИОСВ-Велико 

Търново aнализираните почвени извадки за устойчиви органични замърсители, които се 

следят в тези пунктове - РАН, РСВ и ОСР, са по-ниски от максимално допустимите 

концентрации (МДК), определени с Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвата. 

Наблюденията по ІІ ниво са ориентирани към регионални проявления на 

деградационни процеси - вкисляване (вредна почвена киселинност) и засоляване.  

За проследяване вкисляването на почвите на територияата на РИОСВ-Велико 

Търново има обособени 4 пункта (в община Севлиево, община Велико Търново и 

община Елена). Почвите в района на община Свищов са от слабо до средно кисели, 

поради което не са включени в програмата за почвен мониторинг – II ниво. Повечето 

почви в землищата на община Свищов съдържат карбонати по целия си профил, не се 

очаква вкисляване. В обхвата на РИОСВ-Велико Тръново не попадат пунктове за 

мониторинг на засоляването на почвите.  

На ветрова ерозия са подложени предимно равнинните и обезлесени части на 

община Свищов. В полупланинската част на региона на наклонени терени, водната 
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ерозия е в по-малка степен изразена, поради естественото затревяване и самозалесяване 

на земите, които не се обработват.  

Делът на ерозираните земеделски земи в община Свищов е 40,4 %, изразен в 

различна степен: 13,3 % слабо ерозирани, 8,5 % – слабо до средно ерозирани, 8,6 % – 

средно ерозирани, 6,6 % – средно до силно ерозирани и 3,4 % – силно ерозирани. Силно 

излужените черноземи са изцяло слабо ерозирани, така както и 31,8 % от средно 

излужените, 9 % от слабо излужените и 8,5 % от типичните. От карбонатните черноземи 

57,8 % са ерозирани, вкл. 15,7 % слабо, 13,4 % слабо до средно, 13 % средно, 10,4 средно 

до силно и 5,3 % силно ерозирани. На 0,4 % от земеделските земи са разпространени 

акумулирани карбонатни черноземи. 

На Фигура 3.4-2 е представена Карта на действителния риск от ветрова ерозия за 

територията на община Свищов. 

 

Източник: Програма за опазване, устойчиво използване и възстановяване на почвите в 

община Свищов (2015 – 2020 г.) 

 

Фигура 3.4-2 Карта на действителния риск от ветрова ерозия за територията 

на община Свищов. 
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Както се вижда от Фигура 3.4-2, районът на инвестиционното предложение 

(землището на с. Хаджидимитрово) попада в район с много слаб риск от ерозия. 

Почвите в община Свищов са в добро екологично състояние по отношение на 

запасеност с биогенни елементи (органично вещество), оценена чрез измерени 

концентрации на общ азот, органичен въглерод и общ фосфор, а съотношението C/N 

показва благоприятни условия за разграждане (минерализиране) на органичното 

вещество.  

Не са отчетени замърсявания на почвите с устойчиви органични замърсители, 

което се дължи основно на въведените изисквания в българското земеделие през 

последните години при употреба на продукти за растителна защита и торове. През 

последните години все повече се налага тенденцията за намаляване на замърсяването на 

земите и почвите с вредни вещества.  

ИП не предвижда употребата на пестициди и хербициди. Реализацията на 

инвестиционното предложение ще спомогне за облагородяване на почвите в района и 

намаляване на риска от ерозия.  

  

Изводи: 

1. Почвите в района на ИП са представители на класовете Fluvisols и 

Chernozems. От тях се срещат съответно типовете Alluvial Fluvisols (алувиални почви) и 

Chernozems (черноземи). 

2. Не са констатирани замърсявания на почвите в района. 

3. Почвите са в добро екологично състояние. 

3.5. ЗЕМНИ НЕДРА 

В геоморфоложко отношение районът на ИП представлява стара речна тераса с 

площен равнинен релеф и лек наклон в северозападна посока с надморска височина 110 -

133 m. 
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Геоложката основа е представена почти изцяло от кватернерни отложения. Най-

широко разпространение имат льосът и льосовидните наслаги, които изграждат 

околностите на площадката на инвестиционното предложение (Геоложка карта на 

България, М 1:100 000 Картни листове Александрия и Свищов). 

• Стратиграфия 

 Долнокредна серия 

  Свищовска свита (svK1
аp) 

Въведена е като "свищовски пясъчници". Границата на Свищовската свита с 

лежащата под нея Тръмбешка свита представлява бърз литоложки преход. Тя се бележи 

от рязкото намаляване на пясъчниковите прослойки и изчезването на пясъчниците сред 

смесените скали /Николов и др., 1974 /. В северна посока наред с постепенното й 

подмладяване, Свищовската свита се съчленява и латерално с Тръмбешката свита. 

Навсякъде горната повърхнина на Свищовската свита е размивна и е покрита от 

льосовия комплекс. 

Разрезът на свитата при гр. Свищов е представен от бежови до жълтеникави 

дребно до среднозърнести пясъчници, които са слабо споени и някъде преминават в 

пясъци. Наблюдават се прослойки и лещи от сиви, здраво споени грубозърнести 

варовити пясъчници. Всред тях като прослойки или по-дебели пачки идват и смесени 

карбонатно-теригенни седименти, бежови до сиви на цвят. Богати са на овъглен 

растителен детритус. Дебелината на Свищовската свита е от 50 до 120 m. 

 Кватернерна система 

  Еолични образувания (eQр2-3)  

Еоличните образувания изграждат льосовия комплекс, който има широко 

разпространение. Те следват с постепенен преход над червените глини, които 

обикновено се явяват тяхна подложка. 

Льосът представлява бежавожълтеникава, финозърнеста, лека, порьозна, слабо 

споена глинесто-алевролитова скала. Съдържа калциев карбонат под формата на 

единични зърна, кори или конкреции с най-различна форма и големина - "льосови 

куклички". Ясно изразената цепителност и водопроницаемост във вертикална посока 

способстват за образуването на отвесни стени.  

От север на юг става постепенно увеличаване на глинестия компонент в льоса, 

поради което той преминава в глинест льос.  

Погребаните почви всред льоса представляват различно набогатени на хумус, 

тъмнокафяви, рахли и глинясали хоризонти, получени в резултат на изветряване. 
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Дебелината на льосовия комплекс в района е 12 m, а възрастта му се счита за 

средно-късноплейстоценска. 

Произходът на льоса се приема за еоличен, като основен източник на материала, 

най-вероятно са били разливите на р. Дунав.  

  Алувиални образувания (aQh) 

Това са алувиални отложения на високата и ниска заливна тераса на реките, които 

по състав не се отличават от тези, формирани през плейстоцена. Дебелината им достига 

до 20 m, установена чрез сондажи. Върху мергелите на Тръмбешката свита се разполагат 

около 8 m средно- до едрокъсови чакъли, примесени с грубозърнест пясък. Над тях 

следват 8 m жълтеникав, дребно- до среднозърнест пясък, примесен с чакъл, покрит от 3 

m сиви глини. 

• Тектоника 

Площадката на ИП попада в Мизийската платформа. Тя е част от 

Александрийската депресия, която по тези места е представена от Орешкото понижение. 

На юг от него се намира Масларевската издигнатина, на чийто фон са оконтурени най-

добре по горноюрско-долнокредния структурен план две позитивни структури - 

Стежеровската и Масларевската (Фигура 3.5-1). 

 

Фигура 3.5-1 Схема на тектонско райониране на Свищовски район по триаския и 

горноюрско-долнокредния етаж / Б о к о в  и др., 1983/ 
 

Орешкото понижение се ограничава на север от Беленския разлом, при който по 

сеизмични данни е установено, че амплитудата на пропадане на южния блок е от 
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порядъка на 400-500 m. От юг понижението е усложнено от нарушение, трасирано 

приблизително по линията Петокладенци-Българско Сливово. 

• Геоложка опасност 

Сеизмичната интензивност и сеизмичният коефициент за площадката на ИП, 

съгласно сеизмичното райониране на страната от 1986 г. са: Ic = VII степен и сеизмичен 

коефициент - Кс = 0,10. При техногенно навлажнянане на льосовата основа стойността 

на сеизмичния коефициент може да се увеличи с 5-10 %. 
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Изводи: 

1. Районът, в който попада инвестиционното предложение, е част от 

Мизийската платформа и попада в част от Александрийската депресия, която по тези 

места е представена от Орешкото понижение. 

2. Съгласно сеизмичното райониране на България от 1987 г. проучваната 

територия се намира в район с интензивност VII степен по скалата на МШК (коефициент 

на сеизмичност 0,10).  

3.6. ЛАНДШАФТ 

Според регионалното ландшафтно райониране на България (1996 г.) ИП попада в 

община Свищов, която се причислява към следната ландшафта структура: 

А. Предпланинско-зонална ландшафтна област на Дунавската равнина; 

І. Северна Дунавско-Българска ландшафтна област; 

9. Долноянтренски ландшафтен район. 

* „География на България” монография БАН, С. 1996 г. 

Според комплексното физикогеографско райониране на България (по И. Иванов, 

М. Георгиев и др., 1968 г.) територията на с. Хаджидимитрово попада в: 

I Зона на Дунавската равнина; 

2. Област – Средна зона; 

Основна релефна форма в района е: 

- Свищовското придунавско плато, силно нарязана платовидна част, състояща се 

от долинни ридове, разположени обикновено в посока север - юг с плоска и заоблена 

повърхност. 
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3.7. ПРИРОДНИ ОБЕКТИ – ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Площадката, предвидена за реализиране на инвестиционното предложение, не 

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

територии (Обн. ДВ. бр. 133 от 11 Ноември 1998 г., посл. изм. ДВ. бр. 61 от 11 Август 

2015 г.) и не граничи с такива. 

Най-близко разпложената до ИП защитена теритария е защитена местност 

„Русалка“. Намира се на разстояние над 1 км от района на ИП (Фигура 3.7-1). 

Защитената местност представлява заблатен воден басейн по един от притоците на р. 

Янтра Защитената местност е обявена със Заповед № РД-924 от 24.10.2005 г. на 

Министъра на околната среда и водите. Заема площ от 2 130 dka. Намира се в землището 

на селата Хаджидимитрово и Алеково, община Свищов. Целта на обявяване е 

запазването на разнообразни и характерни за района екосистеми и ландшафти, 

местообитания на редки и застрашени животински и растителни видове, както и 

устойчиво съчетаване на дейности по опазване на околната среда с различни форми на 

местен поминък. 

 

Фигура 3.7-1 Местоположение на ИП и най-близо разположената до него ЗТ 
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Съгласно заповедта за обявяване, в границите на защитената местност се 

забранява: 

• Извършването на дейности, свързани с или водещи до отводняване или 

нарушаване на водния режим на съществуващите влажни зони, с изключение 

отводняване на рибовъдни басейни, определени за интензивна риборазвъдна дейности. 

• Превръщане на влажните зони в обработваеми земи. 

• Безпокоене и ловуване на диви животни и увреждане на местата за 

тяхното размножаване. 

• Любителският лов, извън местата, определени и обозначени от лицата, 

стопанисващи рибовъдното стопанство. 

• Стопанският риболов, извън басейните. 

• Строителството, с изключение на такова, свързано с нуждите на 

риборазвъдната дейност, включително за възстановяване и поддържане на рибните 

популации и целите на екотуризма. 

• Използване на изкуствени торове и биоцидни вещества. 

• Замърсяване с отпадъци. 

• Сечи на съществуващата горска растителност. 

• Косенето на тръстика във водните басейни, с изключение на тези, 

определени за интензивна риборазвъдна дейност. 

Изводи: 

1. Площадката, предвидена за реализиране на инвестиционното 

предложение, не попада в границите на защитени територии, съгласно ЗЗТ и не граничи 

с такива. 

2. Най-близко разпложената до ИП защитена територия е защитена местност 

„Русалка“. Намира се на разстояние над 1 км от района на ИП. 

3.8. МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ 

Община Свищов е бедна на полезни изкопаеми. Единствено са разкрити такива от 

неруден произход. Геоложкият строеж предопределя наличието на варовик. Значителни 

запаси от инертни материали, главно пясък и чакъл, са разположени по р. Дунав и се 

експлоатират от фирма „Истър“. Получаваният чакъл е основен фактор за 

строителството на единственото предприятие за траверси и други стоманобетонови 

изделия именно в Свищов. 
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Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на земи с начин 

на трайно ползване ниви и блато, където не са установени находища на полезни 

изкопаеми. 

  
 

Изводи: 

1. Община Свищов е бедна на полезни изкопаеми. 

2. На територията на инвестиционното предложение не са установени 

находища на полезни изкопаеми. 

3.9. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

3.9.1. Флора, растителност и природни местообитания  

По геоботаническото райониране на България проучваните имоти се отнасят към 

Павликенски район на Дунавски хълмисто-равнинен геоботанически окръг в Илирийската 

(Балканска) провинция на Европейската широколистна горска област. Имотите са 

включени в ЗЗ BG0000233 „ Студена река“. 

По начин на трайно ползване (НТП) имотите са „блато“. След построяването на 

диги на р. Студена са настъпили значителни промени на местообитанията на тези имоти и 

на свързаната с тях растителност.   

Преобладаваща част от имот № 000095 с площ 92.581 dka е обработвана, като през 

2016 г. е засята със слънчоглед. Формираните плевелни съобщества се отнасят към клас 

Stellarietea mediae. На необработваните периодично навлажнявани части от имота са 

формирани растителни съобщества от клас Phragmito-Magnocaricetea.  

Имот № 000096 с площ 94.191 dka. На периодично овлажнявани участъци в този 

имот са формирани рудерални растителни групировки, които се отнасят към клас 

Bidentetea tripartitae. В отделни части на имота има формирани крайпоточни и мочурни 

растителни групировки с преобладаване на тръстика (Phragmites australis), 
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табернемонтанов камъш (Schoenoplectus tabernaemontani), които се отнасят към клас 

Phragmito-Magnocaricetea.  

Имот № 000097 с площ  113.942 dka. В зависимост от режима на овлажняване в 

различни части на имот № 000097 са формирани производни и вторични растителни 

групировки. Една част от имота е обработвана и изоставена. На обработваните и 

изоставени участъци, на които е била засявана царевица, са формирани плевелни 

растителни групировки, които се отнасят към клас Stellarietea mediae (Съобщества от 

едногодишни плевели в окопни и сляти култури и на деградирани местообитания). На 

периодично овлажнявани участъци с богати на хранителни вещества субстрати са 

формирани рудерални растителни групировки, които се отнасят към клас Bidentetea 

tripartitae. На заблатените участъци са формирани съобщества с преобладаване на 

тръстика и камъш, които се отнасят към клас Phragmito-Magnocaricetea.  

  
 

Предмет на опазване в ЗЗ „Студена река“ е растителния вид Crambe tataria 

включен в Приложение II  на Директива 92/43/ЕЕС.  В СФ на ЗЗ е посочена численост на 

популацията от 7 индивиди. Представените данни са оценени с добро качество, като 

популацията е с отлична представителност, добро съхранение, по  степен на изолация на 

популацията - неизолирана популация, но на границите на ареала на разпространение и 

отлична стойност за общата оценка за значението на зоната за съхранение на вида. 

В групата на „Други значими растителни и животински видове“ са включени 

следните растителни видове: Adonis volgensis, Anemone sylvestris, Centaurea thracica, 

Ephedra distachya, Hedysarum grandiflorum ssp. bulgaricum, Limonium bulgaricum, Nepeta 

parviflora, Paeonia tenuifolia, Serratula bulgarica, Stachys arenariaeformis, Stipa 

lessingiana, Taraxacum bessarabicum. 
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В имотите, предвидени за реализиране на ИП, както и в прилежащите им други 

имоти, не са установени находища на тези видове, на други защитени растителни 

видове, на лечебни растения, както и на природни местообитания, предмет на опазване в 

ЗЗ. 

Подробно описание на растителността и природните местообитания в района на 

ИП е направено в Доклада за оценка на съвместимостта, самостоятелно приложение към 

настоящия ДОВОС.  

Изводи: 

1. По геоботаническото райониране на България проучваните имоти се 

отнасят към Павликенски район на Дунавски хълмисто-равнинен геоботанически окръг в 

Илирийската (Балканска) провинция на Европейската широколистна горска област.  

2. След построяването на диги на р. Студена са настъпили значителни 

промени на местообитанията на тези имоти и на свързаната с тях растителност. 

3. В имотите, предвидени за реализиране на ИП, както и в прилежащите им 

други имоти, не са установени находища на целеви растителни видове и местообитания, 

на други защитени растителни видове, както и на лечебни растения, както и на природни 

местообитания, предмет на опазване в ЗЗ. 

4. Реализирането на ИП може да се разглежда като производствен опит за 

преобразуване на хигрофитни тревни в хигрофитни горски съобщества и формиране на 

участъци от местообитания на заливни и наводнени тополови горски съобщества. След 

приключване на производствения цикъл свързан с ИП е възможно да се  формират 

фрагменти от природни местообитания: 91Е0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и 

Fraxinus axcelsior (Alno-Padion,Alnion incanae, Salicion albae) – подтип В Крайречни 

заливни гори или галерии доминирани от топола и 92А0 Крайречни галерии от Sa.ix alba 

и Populus alba – подтип 44.6612 Западно понтийски галерии от бяла и черна топола. 

3.9.2. Фауна 

Територията на инвестиционното предложение е заета основно от агрикултури и 

специфични тревни съобщества от степен тип, развиващи се на слабо засолени, умерено 

влажни, средно-мощни черноземи, върху льосови повърхнини, като залесеността е 

изключително оскъдна.  

Фауната е характерна за Дунавско-равнинния фаунистичен район с 

преобладаване на евросибирски зоогеографски комплекси. При анализирането на 

съвременното й състояние, освен естественото разпределение на фаунистичните 

комплекси, е необходимо да се отчете и ролята на антропогенния фактор, който чрез 
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промени в растителната покривка е въздействал върху климата и естественото 

разпределение и разпространение на ансамблите от животни.  

..    

Фигура 3.9-1 Водни кончета от разред Odonata на границата на имотите в близост до 

р. Студена река 

 

Във водните басейни преобладават – Уклей (Alburnus chalcoides), Белопера 

кротушка (Gobio albipinatus), Речно попче (Neogobius fluviatilis), Речен кефал (Leuciscus 

cephalus) Костур (Perca fluviatilis), Бабушка (Rutilus rutilus), Сребриста каракуда 

(Carassius gibelio), Морунаж (Vimba vimba), Сом (Silurus glanis), Щука (Esox lucius). 

Широко разпространени представители от земноводни и влечуги са Зелена водна 

жаба (Pelophylax kl. esculentus), Голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus). Сравнително 

рядка е Червенокоремна бумка (Bombina bombina). 

А.  Б.  

Фигура 3.9-2 Зелена водна жаба (Pelophylax kl. esculentus) –А  и Голяма водна жаба 

(Pelophylax ridibundus) – Б. в района в близост на инвестиционното предложение 

 

Разпространени в Дунавската равнина са Кримски гущер (Podarcis taurica), Смок-

стрелец (синорник) (Coluber caspius), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). 

сухоземните Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и Шипоопашата костенурка 

(Testudo hermanni) са почти изчезнали от района. 

 
Фигура 3.9-3 Блатна костенурка (Emys orbicularis) при Рибарници Хаджи Димитрово 
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Птиците са представени от над 180 вида - Зеленоглавата патица (Anas 

platyrhynchos), Сива гъска (Anser anser), Колхидски фазан (Phasianus colchicus), Яребица 

(Perdix perdix), Див гълъб (Columba livia), Гургулица (Streptopelia turtur), Бял щъркел 

(Ciconia ciconia) и други. В близост до с. Хаджи Димитрово се намира комплекс от 14 

водни басейна, превърнати в рибарници, които са местообитание на 120 вида птици и 

други свързани с тях видове животни. В имотите, на територията на които ще се 

реализира ИП, няма добри условия за постоянно обитаване и гнездене на масово 

разпространени птици, като Пъдпъдък (Coturnix coturnix), Гургулица (S. turtur) и др.  

От насекомоядните бозайници широко разпространен е Източноевропейски 

(белогръд) таралеж (Erinaceus concolor), а от мишевидните гризачи - Обикновена горска 

мишка (Sylvaemus sylvaticus), Обикновена полевка (Microtus arvalis), Европейски лалугер 

(Spermophilus citellus), Див заек (Lepus europaeus/capensis), Язовец (Meles meles). 

От копитните животни се срещат Дива свиня (Sus scrofa), Сърна (Capreolus 

capreolus). 

Хищниците са представени от Степен пор (Mustela eversmanii), Черен пор 

(Putorius/Mustela putorius), Лисица (Vulpes vulpes), Видра (Lutra lutra), Чакал (Canis 

aureus). 

 
Фигура 3.9-4 Следи от жизнената дейност на видра (Lutra lutra) на р. Студена река 

 

От прилепите, установени в наблюдавания район, не са установени целеви 

видове. Характерни са: Натузиево прилепче (Pipistrellus nathusii), Ръждив вечерник 

(Nyctalus noctula), Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus) и Myotis sp. (45 kHz).  
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На практика се създава нова екосистема, която може да доведе до промени във 

фаунистичния видов състав поради инвазия на чужди видове. 

В района на инвестиционното намерение орнитофауната е относително бедна, 

поради липсата на подходящи места за гнездене. Създаването на тополово насаждение 

ще има определено положителен ефект и ще осигури място за гнездене, укритие и 

почивка. 

Територията е антропогенно повлияна и не представлява естествено 

местообитание за животинските видове. 

Подробно описание на фауната в района на ИП е направено в Доклада за оценка 

на съвместимостта, самостоятелно приложение към настоящия ДОВОС. 

Изводи: 

1. Фауната в района на ИП е характерна за Дунавско-равнинния фаунистичен 

район с преобладаване на евросибирски зоогеографски комплекси.  

2. В района на инвестиционното предложение орнитофауната е относително 

бедна, поради липсата на подходящи места за гнездене. Създаването на тополово 

насаждение ще има определено положителен ефект и ще осигури място за гнездене, 

укритие и почивка. 

3. Територията е антропогенно повлияна и не представлява естествено 

местообитание за животинските видове. 

3.9.3. Защитени зони по Натура 2000 

Територията, предвидена за реализиране на инвестиционното предложение, 

попада изцяло в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 BG0000233 

„Студена река“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

включена в списъка на защитените зони, приет с Решение на Министерски съвет № 

122/02.03.2007 г. (обн. ДВ. бр. 21/09.03.2007 г.). До настоящия момент за защитената 

зона не е издадена заповед за обявяване. ЗЗ BG0000233 „Студена река“ заема площ от 

5301.57 ha.  
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Фигура 3.9-5 Местоположение на инвестиционното предложение и установяване на 

целеви животински видове в околностите 

 

В ЗЗ са включени открити и ниски хълмисти райони, пасища, житни полета, 

които попадат в речните долини на Студена река. На територията съществуват 

рибарници, които са от особена важност за редица видове птици. Това местообитание е 

от особено значение за мигриращите водолюбиви птици, както и за безгръбначни 

животни. В ЗЗ са разположени най-големите халофилни местообитания в България, 

както и на много редки, ендемични растителни и животински видове. 

Зоната осигурява важно местообитание за безгръбначни, растения, птици, 

влечуги и земноводни, както и риби, много, от които са редки и застрашени. 42 % от 

територията на ЗЗ са сухи тревни съобщества, степи, 37 % орна земя, 7 % водни площи, 

7 % широколистни листопадни гори. Водното течение на река Студена е изправено. 

Много от ливадите са частни. Много степни съобщества са изорани. Някои степни 

съобщества са залесени с култури от акация. Степните съобщества и видове са 

изолирани в сравнително малки райони или популации. Единствено находище във 

вътрешността на страната на хабитат 6290. Serratula bulgarica е в списъка на IUCN, 

Crambe tataria е в Директива 92/43. река Студена е единствено находище на три вида в 

Дунавската равнина и едно от няколкото в България.  

Предмет на опазване са следните природни местообитания - континентално 

солени ливади, панонски солени степи и панонски блата, субпанонски тревни степни 

съобщества, панонски льосови степни тревни съобщества.  
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Предмет на опазване в ЗЗ „Студена река“ са и 2 вида безгръбначни, 3 вида риби, 2 

вида земноводни и 3 вида бозайници: 

- безгръбначни – бисерна мида (Unio crassus), Ценагрион (Coenagrion ornatum); 

- риби - Черна мряна (Barbus peloponnesius), Обикновен щипок (Cobitis 

elongatoides), Европейска горчивка (Rhodeus sericeus amarus);  

- земноводни и влечуги – Червенокоремна бумка (Bombina bombina), 

Добруджански тритон (Triturus dobrogicus), Ивичест смок (Elaphe quatuorlineata), 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);  

- бозайници – Видра (Lutra lutra), Степен пор (Mustela eversmanii), Европейски 

лалугер (Spermophilus citellus);  

- растения – татарско диво зеле (Crambe tataria). 

Най-близо разположената ЗЗ до района на ИП е ЗЗ BG000270 „Рибарници 

ХаджиДимитрово“, но се намира на над 1 км разстояние от ИП (Фигура 3.9-6). 

 

Фигура 3.9-6 Местоположение на инвестиционното предложение спрямо ЗЗ 

„Рибарници Хаджи Димитрово“ 

На основание разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 

за ОС инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с 

предмета и целите на опазване на ЗЗ BG0000233 „Студена река”. Подробна оценка на 

целевите видове, предмет на опазване в ЗЗ е направена в Доклад за оценка на 

съвместимостта (самостоятелно приложение към настоящия ДОВОС). 

Изводи: 
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1. Територията, предвидена за реализиране на инвестиционното 

предложение, попада изцяло в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 

BG0000233 „Студена река“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна. 

2. Най-близо разположената ЗЗ до района на ИП е ЗЗ BG000270 „Рибарници 

ХаджиДимитрово“, но се намира на над 1 км разстояние от ИП. 

3.10. МАТЕРИАЛНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на земи с начин 

на трайно ползване ниви и блато. В рамките на предвидената площадка няма открити 

археологични находки или съществуващи паметници на културата. На територията на 

площадката, върху която ще се реализира ИП, както и в близост до нея няма наличие на 

исторически, археологически и архитектурни паметници.  

  

 

Изводи: 

1. На територията на площадката, върху която ще се реализира ИП, както и в 

близост до нея, няма наличие на исторически, археологически и архитектурни 

паметници. 

3.11. ЗДРАВЕН СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО 

За общото здравно състояние на населението съдим от неговото демографско 

състояние, основните причини за смъртността и естествения прираст на населението, 

който е в пряка зависимост от раждаемостта и смъртността. 

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на община 

Свищов. 
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Населението на общината непрекъснато се увеличава до 1975 г., след което 

започва да спада. Този процес продължава и сега. Посочената тенденция се дължи до 

голяма степен на непрекъснато намаляващия естествен прираст и ниската миграция към 

града. 

Успоредно с динамиката на броя на населението се изменят и тенденциите на 

демографските характеристики. 

При географското разпределение (гъстота) на населението в изследваната 

територия, тя се колебае в рамките от 67.4 д./km2 (1934) до 86.5 д./ km2. В момента тя е 

намаляла до 74.1 д./ km2., което съответства на средната за страната. 

Раждаемостта в изследваната територия е особено ниска. Минимумът в цялото 

развитие се постига през 1998 г., когато тя е 6.1‰. В момента тя е по-ниска от средната 

за областта и страната. Причините за това се търсят в застаряването на населението, 

икономически, социални фактори. Не на последно място това се дължи и на ниската 

брачност, нарастване на разводите, абортите и др. Особено ниска е раждаемостта в 

селските селища в общината. 

Сравнително висока е смъртността в изследваната територия. Показателят е по-

нисък от средния за Великотърновска област и е около този за страната. По-висока е 

смъртността в селата, поради непрекъснатото застаряване на населението. 

Елемент от общата смъртност е детската смъртност. Тя е съществен показател за 

жизненото равнище. Тя е сравнително ниска, значително под средното за страната и е на 

нивото на повечето развити страни. Изключение прави единствено 1998 г., когато тя е 

33.1 ‰. Причините явно са от субективно естество и са свързани с качеството на 

местното медицинско обслужване. 

Естественият прираст е показател, който определя степента на развитие на 

демографските процеси. За община Свищов естественият прираст (7.5‰) е незначително 

по-висок от същия показател за областта (-9.0), но е по-неблагоприятен от този за 

страната. 

Анализът на статистическата информация ясно показва, че механичният прираст 

е сравнително нисък (-4‰), като разликата между заселените и изселените е едва 207 д. 

в полза на изселените. 

При половата структура в изследваната територия преобладават жените. Това е 

характерно за повечето от общините с влошена възрастова структура. 
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След 1992 г. за цялата страна и община Свищов в частност, се забелязва, че 

населението в подтрудоспособна възраст намалява за сметка на това в 

надтрудоспособна. Особено силно е изразено това в селските селища в общината. Това е 

ясен индикатор, че демографската ситуация е силно влошена. В перспектива се очаква 

да започне намаляване на населението и в трудоспособна възраст. 

Основните урбанистични проблеми на територията на гр. Свищов са свързани 

главно с изграждане на инфраструктурата, създаване на нови работни места, което ще 

намали безработицата. 

За разлика от общинския център, в селските селища е налице процес на 

реструктуриране на училищната и здравеопазни мрежи, което създава сериозни 

социални проблеми. 

Изводи: 

1. Населението в община Свищов непрекъснато се увеличава до 1975 г., след 

което започва да спада. 

2. Раждаемостта в изследваната територия е особено ниска. 

3. Сравнително висока е смъртността в района. 

3.12. ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 

Инвестиционното предложение няма отношение към генно модифицираните 

организми.  
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4. ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ 

ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА 

В РЕЗУЛТАТ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ 

ВЕЩЕСТВА ПРИ НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ 

СИТУАЦИИ, ГЕНЕРИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ И СЪЗДАВАНЕТО НА 

ДИСКОМФОРТ 

Описанието, анализът и оценката на предполагаемите значителни въздействия 

върху здравето на хората и околната среда в резултат на реализация на инвестиционното 

предложение, ползването на природните ресурси и емисиите на вредни вещества при 

нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и 

създаването на дискомфорт, в настоящата точка са направени при реализиране на най-

лошия възможен сценраий – залесяване на целите имоти с №№ 000095, 000096 и 000097.  

4.1. АТМОСФЕРА 

А) Строителство (подготовка на площадката за залесяване) 

По време на етапа на подготовка на площадката за залесяване не се очаква 

микроклиматът в района на инвестиционното предложение да бъде негативно повлиян. 

Не се очакват и преки или косвени въздействия върху климата. 

Б) Експлоатация 

Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделянето на 

отпадъчни газове, които биха повлияли върху климатичните или микроклиматичните 

условия в района. Напротив, целта на ИП е залесяване на площадката, което ще 

въздейства положително върху микроклимата в райна. 

В) Закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от експлоатация 

на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация и не е свързано с 

отрицателно въздействие върху климата в района. 

Г) Обобщено заключение 

Представените данни показват, че реализацията на инвестиционното 

предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху микроклимата в района, 

напротив, въздействието ще бъде положително.  
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Териториален обхват на въздействие: Локален, в границите на 

площадката на ИП. 

Продължителност на въздействието: Дълготрайно. 

Степен на въздействие: Незначително. 

Честота на въздействието: Постоянно. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват. 
 

4.2. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

А) Строителство (подготовка на площадката за експлоатация) 

По време на етапа на подготовка на площадката за залесяване се очакват 

предимно неорганизирани емисии на вредни вещества и прах в атмосферния въздух. 

Замърсяването на въздуха в района по време на този етап ще се дължи на изгорели 

газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на машините, осъществяващи 

транспортни дейности и генериране на прах в незначителни количества при изкопно-

насипните дейности. Основните замърсители, които ще се емитират във въздуха са 

ФПЧ10, СО, NOx, SO2, CH-ди и прах. Тези емисии са ограничени по време и количество 

в рамките на работния ден и по време на доставка на материали до площадката.  

Б) Експлоатация 

По време на експлоатация на ИП не се очаква замърсяване на атмосферния 

въздух с вредни вещества като азотни оксиди, прах, CO, CO2 и др. Напротив, след 

реализацията на ИП компонентите на околната среда ще бъдат благоприятно повлияни. 

Инвестиционното предложение ще допринесе за намаляване емисиите на вредни 

вещества в атмсоферния въздух в района. 

В) Закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от експлоатация 

на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация и не е свързано с 

отрицателно въздействие върху атмосферния въздух.  

Г) Обобщено заключение 

Въздействието на неорганизирани емисии по време на етапа на подготовка на 

площадката за залесяване няма да бъде значително при спазване на предписаните мерки 

в настоящия Доклад за ОВОС. 

Дълготрайното въздействие върху атмосферния въздух ще бъде положително, 

следствие от намаляване на емисиите на вредни вещества. 
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Териториален обхват на въздействие: Локален, в границите на 

площадката на ИП. 

Продължителност на въздействието: Дълготрайно. 

Степен на въздействие: Незначително. 

Честота на въздействието: Постоянно. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват. 
 

4.3. ВОДИ 

Повърхностни води 

А) Строителство (подготовка на площадката за експлоатация) 

По време на етапа на подготовка на площадката за залесяване се предвижда 

подготовка на терена с мулчер и изкореняване на храсти и дървета, подравняване на 

терена и извършване на дълбока оран. Повърхностните водни обекти няма да бъдат 

обект на въздействие от осъществяването на инвестиционното предложение. 

Предвидените дейности по подготовка на терена няма да предизвикат изменение в 

режима на водните течения и няма да повлияят отрицателно върху общото състояние на 

водните екосистеми. 

Б) Експлоатация 

По време на експлоатация на насаждението не се налагат корекции на реки, 

хидротехнически съоръжения и др. Експлоатацията не е свързана с водопотребление и 

няма да оказва въздействие върху съществуващите водни тела. Също така 

експлоатацията на насаждението не е свързана с генериране на отпадъчни води. По 

време на етапа на подготовка на терена за залесяване и последващата експлоатация няма 

да се използват опасни химични вещества и смеси, не се предвижда торене, от което 

следва, че не е възможно замърсяване на повърхностните води с такива. 

В) Закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от експлоатация 

на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация и не е свързано с 

отрицателно въздействие върху повърхностните води. 

Г) Обобщено заключение 

Не се очаква значително въздействие върху повърхностните води по време на 

етапите на строителство (подготовка на площадката за експлоатация), експлоатация, 

закриване и рекултивация на инвестиционното предложение. 
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Териториален обхват на въздействие: Не се очаква въздействие. 

Продължителност на въздействието: Не се очаква. 

Степен на въздействие: Не се очаква. 

Честота на въздействието: Не се очаква. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват. 
 

Подземни води 

А) Строителство (подготовка на площадката за експлоатация) 

По време на етапа на подготовка на площадката за залесяване се предвижда 

подготовка на терена с мулчер и изкореняване на храсти и дървета, подравняване на 

терена и извършване на дълбока оран. Не се изискват дълбоки изкопи. Не се очаква 

въздействие върху подземните води. 

Б) Експлоатация 

По време на експлоатация на насаждението ще се извършват мероприятия по 

кастрене на дръвчетата – до пета - шеста година, презалесяване на неприхванатите 

фиданки, почвообработка (поддържане на затревяването чрез окосяване и обработка с 

дискова брана до шестата година), както и добив на дървесина. Не се изискват дълбоки 

изкопи. Не се предвижда торене на насаждението, както и напояване, Не се очаква 

въздействие върху подземните води. 

В) Закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от експлоатация 

на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация и не е свързано с 

отрицателно въздействие върху подземните води. 

Г) Обобщено заключение 

Не се очаква значително въздействие върху подземните води по време на етапите 

на строителство (подготовка на площадката за експлоатация), експлоатация, закриване и 

рекултивация на инвестиционното предложение. 

Териториален обхват на въздействие: Не се очаква въздействие. 

Продължителност на въздействието: Не се очаква. 

Степен на въздействие: Не се очаква. 

Честота на въздействието: Не се очаква. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват. 
 

4.4. ЗЕМИ И ПОЧВИ 

А) Строителство (подготовка на площадката за експлоатация) 
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Предвидената площадка на инвестиционното предложение се намира в 

землището на с. Хаджидимитрово, община Свищов. Трите имота са собственост на 

Община Свищов. 

Движението на машините, осъществяващи транспортни дейности, както и товаро-

разтоварните дейности, могат да доведат до уплътняване на почвите в границите на 

площадката, следствие от утъпкване. Достъпът до имотите се осъществява чрез 

съществуващи полски пътища. Няма да бъдат засегнати площи, в т.ч. земи, извън 

площадката.  

По време на етапа на подготовка на площадката за залесяване се предвижда 

подготовка на терена с мулчер и изкореняване на храсти и дървета, подравняване на 

терена и извършване на дълбока оран. Предвидените дейности ще облагородят почвите в 

района на площадката на инвестиционното предложение. 

Б) Експлоатация 

По време на експлоатация на насаждението ще се извършват мероприятия по 

кастрене на дръвчетата – до пета - шеста година, презалесяване на неприхванатите 

фиданки, почвообработка (чрез поддържане на затревяването чрез окосяване и 

обработка с дискова брана до шестата година), както и добив на дървесина. Не се 

предвижда торене. 

При спазване на нормативните изисквания, по време на експлоатацията на обекта 

не се очаква увреждане на земите и почвите в границите на площадката на 

инвестиционното предложение. Предвидените дейности ще облагородят почвите в 

района на площадката на инвестиционното предложение. 

В) Закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от експлоатация 

на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация и не е свързано с 

отрицателно въздействие върху земите и почвите. 

Г) Обобщено заключение 

Не се очаква значително отрицателно въздействие върху земите и почвите по 

време на етапите на строителство (подготовка на площадката за експлоатация), 

експлоатация, закриване и рекултивация на инвестиционното предложение. 
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Териториален обхват на въздействие: Локален. 

Продължителност на въздействието: Краткотрайно. 

Степен на въздействие: Незначително. 

Честота на въздействието: Периодично. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват. 
 

4.5. ЗЕМНИ НЕДРА 

А) Строителство (подготовка на площадката за експлоатация) 

По време на етапа на подготовка на площадката за залесяване не се очаква 

отрицателно въздействие върху геоложката основа. 

Б) Експлоатация 

По време на експлоатация не се очаква отрицателно въздействие върху 

геоложката основа. 

В) Закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от експлоатация 

на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация и не е свързано с 

отрицателно въздействие върху геоложката основа. 

Г) Обобщено заключение 

Предвид характера на инвестиционното предложение, не се очакват отрицателни 

въздействия върху геоложката основа по време на етапите на строителство (подготовка 

на площадката за експлоатация), експлоатация, закриване и рекултивация на 

инвестиционното предложение.  

Териториален обхват на въздействие: Не се очаква въздействие. 

Продължителност на въздействието: Не се очаква. 

Степен на въздействие: Не се очаква. 

Честота на въздействието: Не се очаква. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очаква. 

Трансгранични въздействия:  Не се очаква. 
 

4.6. ЛАНДШАФТ 

А) Строителство (подготовка на площадката за експлоатация) 

По време на етапа на подготовка на площадката за залесяване се предвижда 

подготовка на терена с мулчер и изкореняване на храсти и дървета, подравняване на 

терена и извършване на дълбока оран. Въздействията върху ландшафта са свързани с 

частично разрушаване на релефните форми и частично разрушаване на растителната 

покривка, частично нарушаване на визуално-естетическото състояние на околния 
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ландшафт.  Въздействието е незначително, краткотрайно и с локален характер – 

единствено на мястото на работната площадка. 

Б) Експлоатация 

По време на експлоатацията не се очакват отрицателни въздействия върху 

компонентите на ландшафта. Дълготрайното въздействие е положително - предимно 

визуално чрез частични структурни промени на ландшафта и екосистемите. 

В) Закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от експлоатация 

на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация и не е свързано с 

отрицателно въздействие върху ландшафта. 
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Г) Обобщено заключение 

По време на етапа на подготовка на площадката за залесяване е възможно 

незначително отрицателно въздействие върху ландшафта. Дълготрайното въздействие 

върху ландшафта по време на експлоатация на насаждението ще бъде положително чрез 

валоризиране неговата естетическа стойност. 

Териториален обхват на въздействие: Локален. 

Продължителност на въздействието: Дълготрайно. 

Степен на въздействие: Незначително. 

Честота на въздействието: Постоянно. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват. 
 

4.7. ПРИРОДНИ ОБЕКТИ – ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

ИП не попада във и не граничи със ЗТ по ЗЗТ. Най-близко разпложената до ИП 

защитена територия е защитена местност „Русалка“. Намира се на разстояние над 1 км 

от района на ИП (Фигура 4.7-1). Защитената местност представлява заблатен воден 

басейн по един от притоците на р. Янтра. Намира се в землището на селата 

Хаджидимитрово и Алеково, община Свищов. Целта на обявяване е запазването на 

разнообразни и характерни за района екосистеми и ландшафти, местообитания на редки 

и застрашени животински и растителни видове, както и устойчиво съчетаване на 

дейности по опазване на околната среда с различни форми на местен поминък. 

 

Фигура 4.7-1 Местоположение на ИП и най-близо разположената до него ЗТ 

 

Трите имота, предвидени за реализиране на ИП, имат НТП „блата“. В границите 

на ИП не са установени природни местообитания.  



Допълнен ДОВОС на инвестиционно предложение за „Залесяване на имоти с № 000095, 000096, 000097“ 

„П-Юнайтед“ ЕООД                                                                                                         77 

Предвид гореизложеното, характера на ИП, това че то не попада в границите на 

защитени територии по смисъл на Закона за защитените територии и не граничи с 

такива, както и отдалечеността от най-близко разположената ЗТ на над 1 км, не се очаква 

пряко или косвено отрицателно въздействие върху ЗТ през нито една от фазите на 

реализация на ИП. 

Териториален обхват на въздействие: Не се очаква въздействие. 

Продължителност на въздействието: Не се очаква. 

Степен на въздействие: Не се очаква. 

Честота на въздействието: Не се очаква. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват. 

4.8. МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ 

А) Строителство (подготовка на площадката за експлоатация) 

На територията на инвестиционното предложение няма установени минерални 

ресурси и не се очакват негативни въздействия върху минералното разнообразие нв 

района.  

Б) Експлоатация 

Инвестиционното предложение не е свързано с добив на минерални суровини. По 

време на етапа на експлоатация не се очаква негативно въздействие върху минералното 

разнообразие.  

В) Закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от експлоатация 

на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация и не е свързано с 

отрицателно въздействие върху минералното разнообразие. 

Г) Обобщено заключение 

На територията на площадката, предвидена за реализация на инвестиционното 

предложение, няма установени минерални ресурси и не се предвиждат негативни 

въздействия върху минералното разнообразие през всички етапи на реализация на 

инвестиционното предложение. 

Териториален обхват на въздействие: Не се очаква въздействие. 

Продължителност на въздействието: Не се очаква. 

Степен на въздействие: Не се очаква. 

Честота на въздействието: Не се очаква. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват. 
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4.9. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

Подробен анализ и оценка на въздействията от реализиране на ИП върху 

биологичното разнообразие е направен в Допълнения Доклад за оценка на 

съвместимостта, самостоятелно приложение към настоящия Допълнен ДОВОС.  

4.9.1. Флора, растителност и местообитания 

А) Строителство (подготовка на площадката за залесяване) 

Трите имота, предвидени за реализиране на ИП, имат НТП „блата“. 

  

Изглед от района на ИП 

 

След построяването на диги на р. Студена са настъпили значителни промени на 

местообитанията на тези имоти и на свързаната с тях растителност. 

В имотите, предвидени за реализиране на ИП, както и в прилежащите им други 

имоти, не са установени находища на целеви растителни видове и местообитания, на 

други защитени растителни видове, както и на лечебни растения, както и на природни 

местообитания, предмет на опазване в ЗЗ. 

При реализиране на ИП не се очаква негативно въздействие върху находищата на 

природните местообитания и на растителни видове предмет на опазване в ЗЗ „Студена 

река“, както в имотите, предвидени за реализиране на ИП, така и в прилежащите им 

терени.  

Ще бъдат унищожени части от популации на широко разпространени растителни 

видове, както и земеделски култури.  

Б) Експлоатация 

Реализирането на ИП може да се разглежда като производствен опит за 

формиране на участъци от природни местообитания: 91Е0 Алувиални гори с Alnus 

glutinosa и Fraxinus axcelsior (Alno-Padion,Alnion incanae, Salicion albae) – подтип В 

Крайречни заливни гори или галерии доминирани от топола и 92А0 Крайречни галерии 
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от Sa.ix alba и Populus alba – подтип 44.6612 Западно понтийски галерии от бяла и черна 

топола. 

По време на експлоатация на ИП не се очакват отрицателни въздействия върху 

растителността и природните местообитания в района на ИП.  

В) Закриване и рекултивация 

Не се предвижда рекултивация на залесените терени. Те ще бъдат облагородени 

след извеждане от експлоатация на насаждението, което не предполага закриване. 

Г) Обобщено заключение 

Териториален обхват на въздействие: Локално, в границите 

на ИП 

Продължителност на въздействието: Краткотрайно 

Степен на въздействие: Ниска 

Честота на въздействието: Еднократно 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват 

 

4.9.2. Фауна 

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в рамките на 2 години. 

Очакваният срок на експлоатация е 20 години. 

А) Строителство (подготовка на площадката за залесяване) 

По отношение на птиците:  

Терените, предмет на ИП, имат НТП „блата“. Те са антропогенно повлияни и в 

границите им не са установени природни местообитания.  

 
 

След проведено орнитологично проучване в района на ИП, двукратно през 2016 

г., от специалист орнитолог, е установено, че имотите, предвидени за реализиране на ИП 

не са подходящи гнездовища за целевите видове птици, предмет на опазване в 

разположените на над 1 км от ИП защитена местност „Русалка“ и защитена зона 

BG0002017 „Рибарници Хаджидимитрово“.  
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Те не са места за хранене и биокоридори, имайки предвид предмета на опазване в 

защитена местност „Русалка“ и защитена зона BG0002017 „Рибарници 

Хаджидимитрово“. 

➢ Загуба на местообитания и индивиди  

Степента на въздействие на ИП върху сухоземната фауна по време на 

строителството (подготовката на площадката за експлоатация) и експлоатацията ще 

доведе до слабо изразено унищожаване на местообитания и смъртност на индивиди в 

много малка площ. Това се отнася главно за растителната покривка и почвената микро- и 

мезофауна. Броят на индивидите се очаква да бъде незначителен предвид факта, че не се 

засягат местообитания, в които видовете се концентрират в по-голяма численост, и 

поради характера на строителните дейности - залесяване. Прилагането на смекчаващи 

мерки не е необходимо. 

Влиянието върху значими за природозащитата видове от безгръбначната и 

гръбначна фауна, с изключение на включените в ЗЗ, по време на всички етапи от 

реализирането на ИП ще е незначително или много слабо отрицателно. 

➢ Обезпокояване на видове 

Като цяло по време на отделните етапи (подготовката на площадката за 

експлоатация и експлоатация) от реализирането на инвестиционното предложение 

безпокойство върху целевите видове ще бъде незначително. Очаква се прогонване на 

животни заради засилено човешко присъствие.  

Б) Експлоатация 

По време на експлоатацията ще продължи унищожаване на местообитания и 

смъртност на индивиди в почвената микро- и мезофауна. Въздействие върху 

местообитанията се очаква да бъде много слабо отрицателно.  

В) Закриване и рекултивация 

Не се предвижда рекултивация на залесените терени. Те ще бъдат облагородени 

след извеждане от експлоатация на насаждението, което не предполага закриване. 

Създадената нова екосистема ще е създала нови местообитания за животински видове. 

Г) Обобщено заключение 

По време на етапа на подготовка на площадката за залесяване и по време на 

експлоатация се очаква незначително до много слабо отрицателно въздействие, изразено 

чрез слабо унищожаване на местообитания и смъртност на индивиди в много малка 

площ. Дълготрайното въздействие върху фауната ще бъде положително чрез създаване 

на нова екосистема. 
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Териториален обхват на въздействие: Локален. 

Продължителност на въздействието: Краткотрайно. 

Степен на въздействие: Незначително. 

Честота на въздействието: Временно. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват. 

 

4.9.3. Защитени зони от Натура 2000 

Територията, предвидена за реализиране на инвестиционното предложение, 

попада изцяло в защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 BG0000233 

„Студена река“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.  

 

Фигура 4.9.3-1 Местоположение на инвестиционното предложение в границите на ЗЗ 

Студена река и установяване на целеви животински видове в околностите 
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Най-близо разположената ЗЗ до района на ИП е ЗЗ BG000270 „Рибарници Хаджи 

Димитрово“, но се намира на над 1 км разстояние от ИП. 

 

Фигура 4.9.3-2 Местоположение на ИП до най-близо разположената ЗЗ 

 

По отношение на BG0000233 „Студена река“: На основание разпоредбите на 

чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение 

подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на ЗЗ 

BG0000233 „Студена река”. Подробна оценка на целевите видове, предмет на опазване в 

ЗЗ е направена в Доклад за оценка на съвместимостта (самостоятелно приложение към 

настоящия ДОВОС). 

Предвид малката засегната площ може да се заключи, че реализацията на ИП ще 

окаже незначително въздействие върху структурата на зоната.  

Не се очакват кумулативни въздействия с други ИП, предвидени за реализиране в 

ЗЗ, както и загуба и фрагментация на местообитания и местообитания на видове, 

предмет на опазване.  

Не са установени миграционни коридори. Бариерен ефект не се очаква. Не се 

очаква и нарушаване на видовия състав в ЗЗ.  

Въз основа на извършените анализи и оценки за защитената зона, може да се 

обобщи следното: 

- Реализацията на инвестиционното предложение в посочените терени и граници 

не влиза в противоречие и не нарушава целите на ЗЗ; 
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- ИП не води до промени в жизненоважни фактори, определящи функциите на 

местообитанията или екосистемите, използвани от животинските видовете предмет на 

опазване в защитената зона; 

При наличие на посочения по-горе обхват на очакваните въздействия, както и 

всички останали очаквани влияния от реализацията на оценявания обект: 

- Не се очаква фрагментиране на местообитания на животински видовете и техни 

биокоридори, което да доведе до ограничаване или свиване на ареала на популациите на 

видовете предмет на опазване в ЗЗ. 

- Не се очаква безпокойство на индивиди, в степен, която би могла да доведе до 

трайното им прогонване и съществена промяна на числеността и ареала им на 

разпространение. 

- Всички изяснени потенциални отрицателни въздействия могат да бъдат 

минимизирани чрез смекчаващи мерки, които ще осигурят и запазването, и 

осигуряването в бъдеще на благоприятно природозащитно състояние на 

местообитанията на животински видове и техните популации, предмет на опазване в 

защитената зона. 

По отношение на ЗЗ BG0002070 „Рибарници Хаджи Димитрово“: Предвид 

характера на ИП, както и местоположението на най-близо разположената до него ЗЗ – 

„Рибарници Хаджи Димитрово“ на над 1 км от ИП, не се очакват преки и косвени 

отрицателни въздействия върху ЗЗ, нейните предмет и цели на опазване, през нито една 

от фазите на реализация на ИП.  

Г) Обобщено заключение 

Териториален обхват на въздействие: Локално, в границите на 

площадката на ИП 

Продължителност на въздействието: Краткотрайно 

Степен на въздействие: Ниска 

Честота на въздействието: Еднократно 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват 
 

4.10. МАТЕРИАЛНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

А) Строителство (подготовка на площадката за експлоатация) 

На територията на площадката, върху която ще се реализира ИП, както и в 

близост до нея, няма наличие на исторически, археологически и архитектурни 

паметници.  
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По време на етапа на подготовка на терена за залесяване не се очаква негативно 

въздействие върху материалното и културно наследство. 

Б) Експлоатация 

Експлоатацията на насаждението не е свързана с негативно въздействие върху 

материалното и културно наследство. 

В) Закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от експлоатация 

на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация и не е свързано с 

отрицателно въздействие върху материалното и културно наследство. 

Г) Обобщено заключение 

Не се очаква значително въздействие върху материалното и културно наследство 

в района на ИП. 

Териториален обхват на въздействие: Не се очаква въздействие. 

Продължителност на въздействието: Не се очаква. 

Степен на въздействие: Не се очаква. 

Честота на въздействието: Не се очаква. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват. 
 

4.11. ЗДРАВЕН РИСК. ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

А) Строителство (подготовка на площадката за експлоатация) 

По време на етапа на подготовка на площадката за залесяване се предвижда 

подготовка на терена с мулчер и изкореняване на храсти и дървета, подравняване на 

терена и извършване на дълбока оран. 

По време на този етап неблагоприятен здравен ефект върху работниците могат да 

окажат: 

• Неблагоприятен климат – Работата ще се извършва на открито, в 

условията на прегряващ и/или в условията на преохлаждащ микроклимат. Прегряващият 

микроклимат е рисков фактор за развитието на инциденти, като топлинен и слънчев 

удар. При хронично въздействие се стига до загуба на течности, соли и микроелементи и 

до топлинно изтощение. Преохлаждащият микроклимат увеличава честотата на 

простудните заболявания, заболяванията на скелето-мускулнара и на периферната 

нервна система. 

• Шум – Водачите на техниката, която ще се използва на този етап (багери и 

трактори) ще бъдат експонирани на наднормени шумови нива от порядъка на 80 - 90 до 
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100 dB/A. Наднорменото шумово въздействие оказва неблагоприятен ефект върху 

слуховата система и може да доведе до развитието на професионална твърдоухост. 

Шумът има неблагоприятен ефект върху централната нервно система, води до 

разстройство в съня, развитие на неврозподобни състояния и е рисков фактор за 

развитие на артериална хипертония. 

Препоръчва се по време на този етап работниците да носят лични предпазни 

средства (антифони и противопрахови маски). 

По време на строителството (подготовката на площадката за експлоатация) 

шумът, генериран от техниката не се очаква да предизвиква чувство на дискомфорт по 

отношение на обитателите на най-близките вилни къщи, поради достатъчно отстояние. 

• Вибрации - Водачите на тежкотоварните машини ще са експонирани на 

общи и локални вибрации. При новата и съвременна техника те могат и да не 

надвишават допустимите норми. Наднормените нива на вибрациите в някои от тези 

машини (най-вече на остарялата техника) може да доведе до увреждане на 

вестибуларния апарат, опорно-двигателния апарат, увреждане на паренхимните органи и 

до развитието на вибрационна болест, която е нерядко срещано професионално 

заболяване сред този вид работници. 

• Прах - Работниците са изложени на неорганизирани прахови емисии. Едро 

дисперсните прахове могат да имат само дразнещ характер върху горните дихателни 

пътища. 

• Травматизъм – Работниците, ангажирани с изкопни дейности са с най-

висока честота на трудов травматизъм. 

• Тежест на труда - Въпреки механизацията на голяма част от дейностите, 

част от тях изискват тежък и много физически труд, вдигане и пренасяна на наднормени 

тежести. Друга неблагоприятна особеност в много от дейностите е, че те се извършват в 

неблагоприятна работна поза и при значително статично напрежение на мускулите на 

тялото и крайниците. Това води до микротравми, до заболявания на опорно-двигателния 

апарат и нервно-мускулната система. 

Б) Експлоатация 
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При етапа на експлоатация ще се извършват дейности по отглеждане на 

културите от топола, които включват мероприятия по кастрене на дръвчетата до пета – 

шеста година, презалесяване на неприхванатите фиданки, обработване на почвата между 

дърветата, при възможни два варианта (поддържане на затревяването чрез окосяване до 

шестата година; обработка на площите с дискова брана до шестата година); добив на 

дървесина и почистване на растителните остатъци. 

За целите на мулчиране ще се ангажира 1 човек за 3 до 5 работни дни в годината. 

За целите на кастрене на дърветата, което ще се извършва до петата – шестата 

година, ще бъдат ангажирани 12 души за 5 до 10 работни дни в годината. 

За добив на дървесина ще бъде наета специализирана фирма. 

Не се очакват значителни негативни въздействия върху здравето на работниците 

по време на експлоатация на насаждението, предвид относително кратката експозиция. 

Препоръчва се по време на извършване на дейности, свързани с генериране на завишени 

нива на шум, работниците да бъдат с антифони. 

В) Закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от експлоатация 

на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация и не е свързано с 

отрицателно въздействие върху здравето на населението. 

Г) Обобщено заключение 

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе 

до влошаване на здравното състояние на населението от прилежащите територии. 

Териториален обхват на въздействие: Локален. 

Продължителност на въздействието: Краткотрайно. 

Степен на въздействие: Незначителна, при спазване на 

безопасни условия на труд. 

Честота на въздействието: Периодично. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват. 
 

4.12. ДИСКОМФОРТ 

4.12.1. По отношение на населението 

Инвестиционното предложение не е свързано със създаване на дискомфорт по 

отношение на населението. 
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4.12.2. По отношение на работниците 

По отношение на работниците дискомфорт би могъл да се създаде единствено от 

продължително пътуване до работното място за работниците, пристигащи от по-далечни 

места. 

4.13. ЕСТЕСТВЕНИ И АНТРОПОГЕННИ ВЕЩЕСТВА И ПРОЦЕСИ 

А) Строителство (подготовка на площадката за експлоатация) 

Опасно вещество по време на етапа на подготовка на терена за залесяване, което 

може да предствлява риск за здравето на работниците, като предизвика хронични 

заболявания при неспазване на изискванията за безопасен труд, е дизеловото гориво. 

Дизеловото/бензиновото гориво, което ще се използва за техниката при нейната работа 

следва да бъде с нормативно допустимото съдържание на сяра.  

Емисиите от нефтени горива съдържат фини прахови частици с размери 10 m и 

по-малки (ФПЧ10, ФПЧ5). Тяхното въздействие ще бъде кратковременно в етапа на 

подготовка на площадката за залесяване и локално. 

В района на инвестиционното предложение няма да се използват, съхраняват или 

транспортират други опасни химични вещества.  

В териториалния обхват на инвестиционното предложение няма да се използват 

или съхраняват опасни вещества или препарати, равни или надвишаващи количествата 

по Приложение 3, Глава VII на ЗООС. 

Б) Експлоатация 

Експлоатацията на ИП не е свързана с използване, съхраняване или 

транспортиране на опасни химични вещества. 

В) Закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от експлоатация 

на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация. 

Г) Обобщено заключение 

Реализацията на ИП не е свързана с отрицателно въздействие на опасните 

вещества. Степента на въздействие ще бъде незначителна при спазване на съответните 

нормативни документи. 
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Териториален обхват на въздействие: Локален. 

Продължителност на въздействието: Краткотрайно. 

Степен на въздействие: Незначително. 

Честота на въздействието: Периодично. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват. 
 

4.14. РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ И ТЕХНИТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 

А) Строителство (подготовка на площадката за експлоатация) 

Генерираните отпадъци по време на подготовка на терена за залесяване са 

класифицирани в съответствие с Наредба № 2 от 23 Юли 2014 г. за класификация на 

отпадъците (Обн. ДВ. Бр. 66 от 8 Август 2014 г.). Отпадъците, които ще се генерират 

по време на този етап, са неопасни и в малки количества, като включват основно зелени 

и битови отпадъци. Битовите отпадъци се очаква да бъдат в количество от 50 kg на ден, 

но периодично, няколко дена в годината. Те ще се събират в чували и/или контейнери и 

ще се извозват ежедневно или периодично. 

Зелените отпадъци ще бъдат преработени чрез шредер (сечка) до малки частици, 

които ще се разпръснат за угниване върху площадката, като естествен тор.  

Количествата генерирани отпадъци по време на подготовка на терена за 

залесяване няма да повлияят върху общото количество генерирани отпадъци на 

територията на община Свищов и при спазване на посочените мерки, въздействието ще 

бъде минимално. 

Б) Експлоатация 

Въздействието на антропогенният фактор - отпадъци е локализирано на 

територията на инвестиционното предложение. 

Количествата, начинът на съхранение и преработка на отпадъците е подробно 

разгледан в т. 1 от ДОВОС. 

Всички предвидени в инвестиционното предложение дейности, свързани с 

отпадъци, са в съответствие с изискванията на българското законодателство и не 

предполагат негативно въздействие върху здравето на населението, работниците и 

компонентите на околната среда, при спазване на нормативните изисквания за 

съхранение и работа с тях. 

В) Закриване и рекултивация 

Площадката, обект на ИП, ще бъде облагородена след извеждане от експлоатация 

на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация. 
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Г) Обобщено заключение 

Генерираните по време на строителство (подготовка на площадката за 

експлоатация), експлоатация, закриване и рекултивация отпадъци не биха оказали 

негативно въздействие върху здравето на хората и околната среда при спазване на 

нормативните изисквания за съхранение и работа с тях. 

Териториален обхват на въздействие: Локален, върху площадката. 

Продължителност на въздействието: По време на подготовка на терена 

за залесяване и експлоатация на 

насаждението. 

Степен на въздействие: Незначителна. 

Честота на въздействието: В рамките на работния ден. 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздействия:  Не се очакват. 
 

4.15. ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 

Инвестиционното предложение няма отношение към генетично модифицираните 

организми. 
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4.16. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

По отношение на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и здравния риск 

в Доклада за ОВОС е определено потенциално засегнатото население, като са 

идентифицирани и охарактеризирани рисковите фактори за увреждане на здравето на 

хората и експозицията и са преценени възможностите за комбинирано, комплексно, 

кумулативно и отдалечено въздействие. Въздействията са определени като: 

• Преки; 

• Непреки; 

• Кумулативни; 

• Краткотрайни; 

• Среднотрайни; 

• Дълготрайни; 

• Постоянни; 

• Временни; 

• Положителни; 

• Отрицателни. 

Значимостта на въздействията на факторите – отпадъчни газове, отпадъчни води, 

твърди отпадъци, опасни химични вещества, рискови енергийни източници, вкл. шум и 

вибрации, в ДОВОС са определени спрямо: 

• Атмосфера; 

• Атмосферен въздух; 

• Води (повърхностни и подземни); 

• Земи и Почви; 

• Земни недра; 

• Ландшафт; 

• Природни обекти - ЗТ; 

• Минерално разнообразие;  

• Биологично разнообразие; 

• Здравно състояние на населението и работниците; 

• Материално и културно наследство. 

Обобщените данни са представени в Таблица 4.16-1. 
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Таблица 4.16-1 Характеристика на въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда 

№ 
Компоненти и фактори на 

околната среда 

Въздействие 

Вид на въздействието Продължителност  на въздействието 
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1 Атмосфера            

2 Атмосферен въздух            

3 Повърхностни води - - - - - - - - - - - 

4 Подземни води - - - - - - - - - - - 

5 Земи и почви             

6 Земни недра - - - - - - - - - - - 

7 Ландшафт            

8 
Природни обекти – защитени 

територии  
- - - - - - - - - - - 

9 Минерално разнообразие  - - - - - - - - - - - 

10 
Флора, растителност и природни 

местообитания 
           

11 Фауна            

12 Защитени зони по Натура 2000 

 

           

13 
Материално и културно 

наследство 
- - - - - - - - - - - 

14 Здравен статус на населението            
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№ 
Компоненти и фактори на 

околната среда 

Въздействие 

Вид на въздействието Продължителност  на въздействието 

п
о
л

о
ж

и
т
ел

н
о
 

о
т
р

и
ц

а
т
ел

н
о
 

п
р

я
к

о
 

н
еп

р
я

к
о
 

в
т
о
р

и
ч

н
о
 

К
у
м

у
л

а
т
и

в
н

о
 

К
р

а
т
к

о
т
р

а
й

н
о
 

С
р

ед
н

о
 т

р
а
й

н
о
 

Д
ъ

л
го

т
р

а
й

н
о
 

П
о
ст

о
я

н
н

о
 

В
р

ем
ен

н
о
 

15 
Естествени и антропогенни 

вещества и процеси 

 

           

16 
Различни видове отпадъци и 

техните местонахождения 

 

           

 

Легенда: – при строителство (подготовка на площадката за експлоатация); – при експлоатация; * – при аварийни ситуации;   

- при закриване и рекултивация 

„-„ - няма въздействие. 
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4.17. ТРАНСГРАНИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Местоположението на площадката на инвестиционното предложение и същността 

на инвестиционното предложение, както и отдалечеността от други държави, обуславят 

липсата на трансграничен характер на въздействията. 
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5. ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИКИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАКОНИ, НАРЕДБИ, 

МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ, ИНСТРУКЦИИ, ЗАПОВЕДИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, 

ПРАВИЛНИЦИ, СТРАТЕГИИ, ПЛАН-ПРОГРАМИ) 

5.1. ЗАКОНИ, НАРЕДБИ, МЕТОДИКИ, МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ, ИНСТРУКЦИИ, 

ЗАПОВЕДИ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРАВИЛНИЦИ, СТРАТЕГИИ, ПЛАН-ПРОГРАМИ, ИЗПОЛЗВАНИ 

ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОВОС 

5.1.1. Общи закони 

• Закон за опазване на околната среда, (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 

2002 г., посл. изм. ДВ бр.98 от 28.11.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 

г. последно изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017 г., ДВ, бр. 58/2017) 

• Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 

щети (Обн., ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. 

(*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 77 от 

1.10.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 92 от 22.11.2011 г., доп., бр. 

14 от 17.02.2012 г., в сила от 17.02.2012 г., изм., бр. 53 от 13.07.2012 г., в 13.07.2012 г., 

изм. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г.. изм. ДВ, бр. 58/2017) 

• Закон за ограничаване изменението на климата, (В сила от 11.03.2014 г., 

Обн. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014 г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.17 от 6 Март 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015 г., изм. ДВ. бр.56 от 24 Юли 

2015 г., изм. ДВ. бр.47 от 21 Юни 2016 г.), изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017 г.) 

• Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда (ОВОС), (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.94 

от 30 Ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016 г., изм. ДВ. Бр. 55/2017 

г.) 

• Указания за изготвяне на ОВОС на инвестиционни предложения, МОСВ, 

София, 2002. 

• Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, (Обн. ДВ бр. 51 от 05.06.2001 г., в сила от 05.06.2001 г., посл. 

изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2015 г., ДВ. Бр. 44/2017). 

• Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта 

на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предметите и целите на 

опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007, зм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г., изм. и 

доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012 г.). 
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5.1.2. Атмосфера и атмосферен въздух 

• Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996 

г., в сила от 29.06.1996 г., посл. изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.101 от 22 Декември 2015 г.) изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017 г., ДВ. бр. 

58/2017 г.) 

• Наредба № 2 от 19.02.1998 г. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници (посл.изм. ДВ. 19 от 

08.03.2011 г). 

• Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната 

среда, (ДВ бр.46 от 1992 год., бр. 38 от 17 май 2011 г.). 

• Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен 

диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 

въздух (ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., ДВ. бр. 48/ 2017 г.) 

• Наредба № 14/1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населени места, (ДВ бр. 88/1997 г.,  посл. изм. 

ДВ бр. 14 от 2004 г.,  изм. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007 г.). 

• Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда 

и начина за техния контрол, (Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., Обн. ДВ. бр.66 от 25 

Юли 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014 г.). 

• Наредба № 1/16.01.2004 г. за норми за бензен и въглероден оксид в 

атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004 г., отм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 

2010 г., ДВ. бр. 48/2017). 

• Наредба № 16 за ограничаване на емисиите от летливи органични 

съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, (Обн. ДВ. 

бр.75 от 24 Август 1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2014 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.45 от 14 Юни 2016 г.). 

• Наредба № 11 за Норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни 

въглеводороди в атмосферния въздух. (ДВ бр. 42 от 2007 г.). 

• Виенска конвенция за защита на озоновия слой (Обнародвана, ДВ, бр. 71 

от 10 август 1999 г.). 

5.1.3. Води 

http://moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20benzen%20i%20CO.doc
http://moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20benzen%20i%20CO.doc
http://moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/N16_OELOS_ST_B.doc
http://moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/N16_OELOS_ST_B.doc
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• Закон за водите, (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 

6 Март 2015 г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016 г.,  изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 

Февруари 2017 г., ДВ. бр. 58 2017 г.)/ 

• Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води, (Обн. ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г., посл. изм. ДВ. Бр.90 от 31 Октомври 

2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016 г.). 

• Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди (обн. ДВ, бр.88/2000 г.). 

• Наредба № Н-4 от 14 септември 2012 г. за характеризиране на 

повърхностните води, (Обн. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 

Септември 2014 г.). 

• Наредба № 12/2002 г. за качествените изисквания към повърхностните 

води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ДВ 63/2002г,изм. ДВ. бр.15 от 

21 Февруари 2012 г.). 

• Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите, (ДВ бр. 34 

от 2011 г., изм. ДВ бр. 60 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 15 Март 2016 г.). 

• Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване 

на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуални емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване (ДВ. бр. 47 от 21 Юни 2011 г., в сила 

от 21.06.2011 г., посл. изм. ДВ. бр.48 от 27 Юни 2015 г.). 

• Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от 

замърсяване с нитрати от земеделски източници (Обн. ДВ. бр. 27 от 11 Март 2008 г., 

изм. ДВ. бр. 97 от 9 Декември 2011 г.). 

•  Наредба №1/2011г. за мониторинг на водите (посл. изм. и доп. ДВ. 

20/2016) 

• Наредба за издаване позволителни за извършване на строежи и 

провеждане на мероприятия, които могат да се отразят неблагоприятно върху 

естествения режим на водите, проводимостта на руслата, оттока и ледохода (ДВ 82/1973 

г.). 

http://www2.moew.government.bg/recent_doc/waters/Naredba-podzemni_vodi.doc
http://www2.moew.government.bg/recent_doc/waters/Naredba-podzemni_vodi.doc
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• ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 2000 г.за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 

политиката за водите. 

• Бюлетин за състоянието на водните ресурси на Р България, МОСВ. 

• Заповед № РД-272/2001 г. за категоризацията на повърхностните води 

във водните обекти и в части от тях. 

• Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и 

експлоатация на канализационни системи - изм. и доп. ДВ. бр.82 от 3 Октомври 

2014г.БДС 17.1.3.05. Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания към 

опазването на повърхностните води от замърсяване. 

• БДС 17.1.3.07. Опазване на природата. Хидросфера. Правила за избор и 

оценка на качествата на водоизточниците за централно питейно водоснабдяване. 

• БДС 14947. Води натурални минерални питейни. 

• БДС 17.1.3.03. Опазване на природата. Хидросфера. Общи изисквания 

за опазване на подземните води от замърсяване. 

• Правила за добра земеделска практика. 

• Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на 

замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони. 

• ПУРБ в Дунавски район 2016-2021 г. 

• ПУРН в Дунавски район 2016-2021 г. 

5.1.4. Почви 

• Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, (Обн. ДВ. 

бр.17 от 1 Март 1991г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 13 Февруари 2015 г. ; изм. ДВ бр. 31 от 28 

Април 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015 г., посл. изм. и доп. ДВ. 

бр.13 от 7 Февруари 2017 г., ДВ. бр. 58, 2017 г.). 

• Закон за опазване на земеделските земи, (Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 

1996 г., изм. ДВ бр.98 от 28 Ноември 2014 г. , изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 

2015 г., изм. ДВ. бр.61 от 5 Август 2016 г. ДВ. бр. 58, 2017 г.). 

• Закон за почвите, (Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.98 

от 28 Ноември 2014 г., ДВ. бр. 58, 2017 г.). 

• Правилник за прилагане закона за опазване на земеделските земи, 

приет с ПМС № 240 от 1996 год., (Обн. ДВ. бр.84 от 4 Октомври 1996 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.35 от 8 Май 2012 г. , изм. и доп. ДВ. бр.34 от 3 Май 2016 г.). 

http://www2.moew.government.bg/recent_doc/legislation/soil/zakon_za_pochvite.doc
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• Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, приет с Постановление № 74 на МС от 25 април 1991 г. (Обн. ДВ бр. 

34 от 30 Април 1991 г., изм. ДВ бр. 18 от 26 Февруари 1999 г., изм. ДВ бр. 113 от 28 

Декември 1999 г., изм. ДВ бр. 41 от 24 Април 2001 г., изм. ДВ бр. 44 от 8 Май 2001 г., 

изм. ДВ бр. 31 от 4 Април 2003 г., изм. ДВ бр. 69 от 6 Август 2004 г., изм. ДВ бр. 86 от 1 

Октомври 2004 г., изм. ДВ бр. 75 от 12 Септември 2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.34 от 

3 Май 2016г.). 

• Закон за горите, В сила от 09.04.2011 г., (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 

2011г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. 

бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 21 

Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 

2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. и 

доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.61 от 25 

Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 

2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 18 Декември 

2015г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 

г., ДВ. бр. 58, 2017 г.). 

• Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от 

горския фонд, Отразена деноминацията от 05.07.1999 г., (Обн. ДВ. бр.110 от 25 Ноември 

1997г., изм. ДВ. бр.33 от 24 Март 1998г., изм. ДВ. бр.59 от 26 Май 1998г., изм. ДВ. 

бр.133 от 11 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.49 от 28 Май 1999г., изм. ДВ. бр.26 от 20 Март 

2001г., изм. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. 

бр.63 от 28 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.99 от 22 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.16 от 18 

Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., 

изм. ДВ. бр.13 от 9 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 

20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008 г., 

изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.80 

от 9 Октомври 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015 г., ДВ. бр. 58, 2017 г.). 

• Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на 

тяхното предназначение, (Обн. ДВ. бр.90 от 24 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.50 от 1 

Юли 2011 г., изм. ДВ. Бр. 55/ 2017 г.)/ 

• Наредба № 26 от 2 октомври 1996 г. за рекултивацията на нарушени 

терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на 
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хумусния пласт (Обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002 

г.). 

• Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена 

почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните 

възстановителни мероприятия. В сила от 17.08.2007 г. (Обн. ДВ бр. 15 от 16 Февруари 

2007 г.). 

• Наредба № 3 от 1 август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на 

вредни вещества в почвите, (Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008 г.). 

• Наредба 4 от 12 Януари, 2009г. за мониторинг на почвите, (Обн. ДВ. бр.19 

от 13 Март 2009 г.). 

• Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и 

поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви, 

В сила от 05.02.2010 г. Приета с ПМС № 187 от 23.07.2009 г. 

(Обн. ДВ. бр.62 от 4 Август 2009 г., ДВ. Бр. 55/ 2017 г.). 

5.1.5. Земни недра и минерално разнообразие 

• Закон за подземните богатства, (Обн. ДВ. бр. 23 от 12 Март 1999 г., изм. 

ДВ. бр. 98 от 28 Ноември 2014 г. , изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015 г.). 

• Наредба за Националния геоложки фонд ( изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 

2016г.)Наредба № 1 за геозащитна дейност (ДВ. бр. 12 от 1994 г., изм. ДВ. бр. 5/ 2016 г.) 

5.1.6. Ландшафт 

• Базисна геоекологична класификация на ландшафтите в България. София. 

1989. 

• Борисова, Б. Ландшафтна екология и ландшафтно планиране. 2013. София. 

АИ „Проф. Марин Дринов“. 

• Европейска конвенция за ландшафта (Ратифицирана със Закон на 

13.10.2004 г.; Обнародвана в ДВ, бр. 94 от 2004 г.; в сила от 01.03.2005 г.). 

• Наръчник за Натура 2000 в България (2002).  

• Общоевропейски  план за опазване на биологичното и ландшафтно 

разнообразие (2000). 

• Петров, П. В. 1997. Ландшафтна структура. В: География на България. С., 

АИ „Проф. Марин Дринов“. БАН. 

• Петров, П., А. В., А. Попов. 1990. Ландшафтна екология,- В. Петров. П. В. 

Ландшафтознание. Унив. изд. „Св. Климент Охридски“. 
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• Регионално ландшафтно райониране на страната. География на България. 

Монография БАН. София. 1996. 

• Ръководство за оценка на въздействията върху ландшафта и визуалните 

въздействия (Guidelines for landscape and visual impact assessment). 

• Типологично ландшафтно райониране на страната. География на 

България. Монография БАН. София. 1996. 

5.1.7. Природни обекти 

• Закон за защитените територии, (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998 г., 

изм. ДВ. бр. 98 от 28 Ноември 2014 г., изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015 г., ДВ. Бр. 58/ 

2017 г.) 

• Регистър на защитените територии, ИАОС. 

5.1.8. Биологично разнообразие 

• Закон за биологично разнообразие. (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., 

изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. 

бр.29 от 7 Април 2006г,  изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 24 

Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 

2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., 

изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015 г., изм. 

ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016 г., ДВ. Бр. 58/ 2017 г.) 

• Закон за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., 

изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 

13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 2002г., 

изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.28 

от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 

2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., изм. ДВ. 

бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 

2008г.,изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. 

бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 11 

Август 2015г.). 

• Закон за лечебните растения (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., изм. ДВ. 

бр.23 от 1 Март 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.30 от 11 

Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 

2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. 

бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.28 от 5 
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Април 2011г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 2016 г., ДВ. 

бр. 58/ 2017 г.) 

• Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания, ратифицирана и влязла в сила за България през 1991 г. 

• Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, 1993.  

• АНОНИМ. 2007. Предварителни резултати от изработването ръководоство 

за определяне и установяване на Благоприятния природозащитен статус на видове и 

местообитания от Директива 92/43/ЕИО (Wageningen International,Daphne, Българска 

фондация биоразнообразие, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ финансиран от 

MATRA BBI. 

• Бисерков и др. (ред) 2015. Червена книга на Р. България. Том 3 Природни 

местообитания. БАН & МОСВ,София. 

• Бондев, 1997. Геоботаническо райониране. В: География на България. 

Акад. изд. „Проф М. Дринов”. 

• Бондев, И. 1991. Растителността на България. Ун. изд. Св. „Кл. Охридски”. 

• Делипавлов Д. и др. 2003. Определител на растенията в България. П. Акад. 

Изд. на АУ.  

• Кавръкова В. И др. 2009. Ръководство за определяне на местообитания от 

европейска значимост в България. Второ преработено и допълнено издание. София. 

Световен фонд за дивата природа, Дунавско-Карпатска програма и федерация „Зелени 

Балкани”. Геософт ЕООД.ИПК Родина АД. 

• Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове – фаза 1 (2011-2012 г.). МОСВ. 

• Ковачев, А., Карина, К., Цонев, Р., Димова, Д. (ред.). Ръководство за 

оценка на благоприятно природозащитно състояние на видове и типове природни 

местообитания по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска фондация по 

Биоразнообразие. Октомври 2008. 

• Кожухаров, Ст. И др. 1992. Определител на висшите растения в България. 

Изд. Наука и изкуство. 

• Оценка на планове и проекти значително засягащи Натура 2000 места. 

Методично ръководство по разпоредбите на чл. 6 (3) и (4) на Директивата за 

местообитанията 92/43/ЕИО. Офис на официалните публикации на Европейската 

общност ISBN 92-8281818-7 (превод на български език). 
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• Павлов, Д., 2006. Фитоценология. Изд. Къща на ЛТУ. 

• Павлов, Д., М. Димитров. 2011. Фитоценология. Изд. Къща на ЛТУ. 

• Пеев, Д. и др. (ред) 2015. Червена книга на Р. България. Том 1. Растения и 

гъби. БАН & МОСВ, София. 

• Проект рег. № DIR-59318-1-2 - „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“. МОСВ. 

• Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за 

типове природни местообитания и видове по НАТУРА 2000 в България. ФИНАЛЕН 

ДОКЛАД. София, март 2009. По Проект на BBI/Matra “Благоприятно природозащитно 

състояние за видове и типове природни местообитания по Натура 2000 в България”. 

• Флора на България , 1963 –1995. Т. І – Х, Изд. БАН.  

• Флора на България ,2012. Т. ХI, Изд. БАН.  

• www.rec.bg  

• www.natura2000bg.org 

• moew.government.bg 

5.1.9.  Културно, историческо, архитектурно и археологическо 

наследство 

• Закон за културното наследство, (Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., посл. 

изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2016 г., доп. 

ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016 г.). 

• Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, 

деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите 

културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в 

Националния регистър на недвижимите културни ценности. (изм. ДВ. бр.13 от 7 

Февруари 2017 г., ДВ. бр. 13/ 2017 г.)/ 

• Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни 

археологически проучвания, (Обн., ДВ, бр. 18 от 1.03.2011 г., в сила от 01.03.2011 г., 

посл. изм. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 27 Май 2016 г., 

изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016 г.). 

• Наредба № Н-2 от 6 април 2011 г. за създаване, поддържане и представяне 

на информацията от автоматизирана информационна система „Археологическа карта на 

България”, Обн. ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г. 
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• Наредба № 11 от 1983 г. за реда за приемане на извършени 

консервационни и реставрационни работи по недвижими паметници на културата (ДВ, 

бр. 25 от 1983г.). 

• Наказателен кодекс (ДВ, бр. 26 от 1968 г., многократно изменян и 

допълван, изм. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г.). 

• АИС „Археологическа карта на България“. 

Международни документи – ратифицирани от Република България 

• Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство 

(Ратифицирана със Закон на 01.04.1993 г.; Обнародвана в ДВ, бр. 30 от 1993 г.; в сила от 

25.05.1995г., Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004 г). 

• Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа 

(Ратифицирана с решение на Великото народно събрание от 25.01.1991 г.; Обнародвана 

в ДВ, бр. 13 от 1991 г.; в сила от 01.05.1991 г., обн. ДВ. бр. 42 от 28.05.1991). 

• Европейска конвенция за ландшафта (Ратифицирана със Закон на 

13.10.2004 г.; Обнародвана в ДВ, бр. 94 от 2004 г.; в сила от 01.03.2005 г.). 

5.1.10. Здравен риск  

• Закон за здравето, (Обн., ДВ бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г., 

посл. изм. ДВ. бр. 9 от 3 Февруари 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 5 Април 2016 г., изм. 

ДВ. бр.103 от 27 Декември 2016 г., ДВ. бр. 58/ 2017 г.). 

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд, (Обн. ДВ бр. 124 от 

23.12.1997 г., изм. и доп. ДВ бр. 27 от 25.03.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 

2015 г.). 

• Закон за защита при бедствия, (Обн. ДВ бр.102 от 19.12.2006 г., посл. изм. 

и доп. ДВ. бр.53 от 27.06.2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 20 Октомври 2015 г., изм. ДВ. 

бр.13 от 7 Февруари 2017 г.). 

• Наредба № 1 на МОСВ, МИ, МЗ, МРЗБ от 27. 06. 2005 г. (ДВ бр.8/2005, 

Обн. ДВ. бр.64 от 5 Август 2005 г.)  за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници 

на емисии. 

• Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна 

работа с тежести, (Обн. ДВ бр. 54 от 15.06.1999 г., в сила от 16.09.1999 г., изм. ДВ бр. 70 

от 26.08. 2005 г.). 
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• Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на 

извършване на оценка на риска, (Обн. ДВ бр. 47 от 21.05.1999 г.). 

• Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работниците от рискове, 

свързани с експлоатацията на химически агенти при работа, (Обн. ДВ. бр.8, от 

30.01.2004 г., в сила от 31.01.2005 г., посл. изм. ДВ бр. 2 от 06.01.2012 г., изм. и доп.ДВ. 

бр.46 от 23.06.2015 г.). 

• Наредба № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване 

на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на 

вибрации, (Обн. ДВ бр. 40 от 12.05.2005 г., в сила от 06.07.2005 г.). 

• Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за 

осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с 

експозиция на шум (обн.ДВ.бр.70 от 26.08.2005 г.). 

• Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околна среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околна среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението, ( Обн. 

ДВ. бр. 58 от 18 Юли 2006 г. 

• Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. (ДВ бр. 

88/1999 г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016 г.). 

• Трудова медицина под редакцията на Д. Цветков,  2005 г. 

• Toxicological Profile for Led. U.S. Department of health human services. 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 2003.  Atlanta, Georgia 30333. 

5.1.11. Вредни физични фактори 

• Наредба №6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите 

на показателите за шум и на вредните ефекти от шум върху здравето на населението 

(Обн.ДВ.бр.58 от 18.07.2006 г.). 

5.1.12. Отпадъци, опасни вещества 

• Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 

ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви. 
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• Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 година относно 

депонирането на отпадъци. 

• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр. 89 

от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.). 

• Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 

85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016 г.). 

• Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за 

разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на 

околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 

17.09.2004 г.). 

• Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на 

депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 

13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017 г.). 

• Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с 

ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и 

доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., изм. ДВ. бр.9 от 26 Януари 2017 г.). 

• Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 

акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г., изм. 

ДВ. бр.30 от 15 Април 2016 г.). 

• Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с 

ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.). 

• Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване 

(приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 

01.01.2014 г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016 г.). 

• Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса 

(обн., Дв.30, бр.30 от 15.04.2016г., в сила от 16.06.2016 г.). 

• Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми 

(Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г., изм. ДВ. бр.30 от 

15 Април 2016 г.). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0031:20081211:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0031:20081211:BG:PDF
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• Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 

(Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. 

бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.100 от 

13 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 

2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. 

бр.82 от 12 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.63 от 13 

Август 2010г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010 г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014 г., 

изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017 г., ДВ. бр. 58/ 2017 г.). 

• Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 

декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на 

вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006. 

• Ръководство за предварително третиране преди депониране на отпадъци в 

България, МОСВ, София, 2005. 

• Информационни листове за безопасност. 

• Регламент ЕО 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 

декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали, за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 

1999/45/ЕО  и за отмяна на Регламент № 793/93 на Съвета и Регламент № 1488/94 на 

Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ ЕИО, 

93/67/ЕИО и 2000/21/ЕО на Комисията – REACH Регламент- Консолидиран вариант 

Регламент ЕО 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. 

относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за 

изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на 

Регламент ЕО № 1907/2006 /ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г./ - CLP Регламент. 

• Регламент EC 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 

2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали, ОВ, L 201/60 от 27 юли 2012 г.. 

• Регламент ЕС 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 

2004 г. относно детергентите. 

• Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси, (обн.,ДВ,бр.43 от 7.06.2011 г.). 

• Указания за извършване и документиране на оценката на безопасност на 

съхранението – Заповед №РД-288/03.04.2012 на Министъра на ОСВ. 
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• Закон за управление на отпадъците, в сила от 13.07.2012 г. (Обн. ДВ. бр.53 

от 13 Юли 2012 г, изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 7 

Февруари 2017 г.). 

• Регламент (ЕС) No 944/2013 от 2.10. 2013 година за изменение с цел 

адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) No1272/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета относно  класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси. 

• Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от 

министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 

от 08.08.2014 г. , ДВ. бр. 32/2017 г.). 

• Наредба № 3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за 

инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и 

почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи 

полихлорирани бифенили (издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, 

бр. 70 от 22.08.2014 г.). 

• http://www.moew.government.bg - сектор „Отпадъци“ 

• http://www.moew.government.bg - сектор „Превантивна дейност“ 

5.2. ОСНОВЕН И СПЕЦИФИЧЕН ПОДХОД, ИЗПОЛЗВАН ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА 

ДОВОС 

5.2.1. Атмосфера 

• Анализ на територията на обекта на базата на карти и оглед на района на 

място; 

• Преглед и анализ на съществуващата информация. 

5.2.2. Атмосферен въздух 

• Набиране и систематизиране на информация за състоянието на 

атмосферния въздух в региона на инвестиционното предложение. Анализ и оценка на 

събраната база от данни за качеството на атмосферния въздух.  

• За оценка качеството на атмосферния въздух се използват норми за 

пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух, 

регламентирани с Наредба № 12 от 2010 г. (Норми за серен диоксид, азотен диоксид, 

фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух), 

Наредба № 13 от 2003 г. (Защита на работещите от рискове, свързани с експозици на 

химични агенти при работа) и Наредба № 14 от 1997 г. (Норми за пределно допустими 

концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населени места). 

http://www.moew.government.bg/
http://www.moew.government.bg/
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5.2.3.  Води 

Количествена оценка: 

• Обща характеристика на повърхностните и подземните води; 

• Анализ на съществуващата информация относно влиянието на физико-

географски и геоложки фактори върху хидроложката обособеност на подземните води в 

разглеждания район; 

• Почвени характеристики като фактор за формиране на повърхностния 

отток; 

• Климатични фактори, влияещи върху формиране на оттока и изменението 

на водния баланс; 

• Сезонен и годишен ход на оттока на водните обекти на територията на 

разглеждания район – оценка на екстремните и средни стойности; 

• Характеристики на речния отток; 

Качествена оценка: 

• Фоново състояние на повърхностните и подземните води; 

• Съществуващи източници на замърсяване на речните течения; 

• Използване и оценка на съществуващия информационен масив за 

качеството на водите; 

• Възможни източници на замърсяване на повърхностни води – 

производствени, битови, дъждовни; 

• Ползване на информационни масиви в държавни и други информационни 

центрове (МОСВ, ИАОС, частни и др.)  свързани с качествата на водите; 

• Посочване на препоръки и мерки, които да предотвратят, намалят или където 

е възможно да прекратят значителни вредни въздействия върху земите и почвите при 

осъществяване на инвестиционното предложение; 

5.2.4. Почви 

Обобщението на данни и заключенията са въз основата на съществуващите 

нормативни документи, закони, наредби и правилници. Оценката включва още 

посещение на обекта и теренно проучване; анализ на картни материали и схеми; анализ 

на наличната документация; анализ на научна литература; синтезиране на резултатите от 

анализите и съставяне на експертна оценка; системно-екологичен анализ; посочване на 

препоръки и мерки, които да предотвратят, намалят или където е възможно да прекратят 
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значителни вредни въздействия върху земите и почвите при осъществяване на 

инвестиционното предложение; анализ на известната публикувана литература, като: 

- География на България, акад. изд. "Проф. М. Дринов", С., 1997 г. 

- Донов, B., 1993, Горско почвознание". Издателство "Мартилен". София  

- Койнов, В., Ив. Кабакчиев, К. Бонева, 1998. Атлас на почвите в България". 

Земиздат. София.  

5.2.5. Земни недра и минерално разнообразие 

• Запознаване с фондови доклади за геологията; 

• Запознаване и анализ на доклади от геоложки проучвания; 

• Геоложка карта на България М 1:100 000; 

• Анализ на известната публикувана литература  

5.2.6.  Ландшафт 

При разработването на ДОВОС се прави  преглед на съществуващите източници 

на информация за състоянието на ландшафтното разнообразие в проучвания район 

(научни публикации, земеустройствени и лесоустройствени проекти, провеждани 

експертизи, снимки, карти, национални и международни нормативни документи и др. 

информационни източници, свързани с рационалното ползване и опазване на 

ландшафтите и ландшафтното разнообразие). Анализират се публикуваните материали 

за състоянието на отделните компоненти на ландшафтите и се провеждат теренни 

проучвания за оценка на състоянието в чувствителни ландшафти.  

При теренните проучвания се отчитат установените особености на 

съществуващото разнообразие на местообитания, като специално внимание се отделя на 

ландшафтите, които са в условия на повишено антропогенно натоварване. Прилага се 

ландшафтно - екологичен метод, като при камералната обработка въз основа на 

ландшафтен анализ и синтез на информационната база от данни за изследваните 

компоненти, се диференцират типове ландшафти и свързаните с тях екосистеми с 

различна степен на стабилност и устойчивост. При оценка състоянието на ландшафтите 

се ползват: Общоевропейски план за опазване на биологичното и ландшафтно 

разнообразие (2000), Наръчник за Натура 2000 в България (2002). 
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5.2.7. Природни обекти - ЗТ 

• Създаване на база от първична информация, като се използват данни от 

Регистъра на защитените територии, заповедите за обявяване на обектите, Интернет- 

източници, данни от съществуващи проучвания върху отделни компоненти на 

природните екосистеми в защитените територии.  

5.2.8. Растителност и природни типове местообитания 

Използвани са флористични, геоботанически и екосистемни методи за оценка на 

съвременното състояние и прогноза за измененията на растителността и типовете 

местообитания. Оценката за степента на въздействие и прогнозата за бъдещи изменения 

е направена на базата на резултатите от теренните проучвания, на съществуващата 

научна информация и на основните нормативни документи, свързани с 

природозащитното законодателство.  

Теренните проучвания са проведени през м. юни и м. август 2016 г., началото на 

2017 и началото на месец август 2017 г. 

При разработването на ДОВОС по отношение на флората и растителността е 

направен преглед на съществуващите източници на информация за флората и 

растителността (научни публикации, провеждани експертизи, снимки, карти, 

национални и международни нормативни документи и др. информационни източници, 

свързани с рационалното ползване и опазване на растителните ресурси и биологичното 

разнообразие). Анализират се публикуваните материали за състоянието на флората и 

растителността в територията, която е обект на въздействие на инвестиционното 

предложение и се провеждат теренни проучвания за оценка на състоянието в критични 

участъци. Таксономичната принадлежност и географското разпространение на 

растенията се определя по Флора на България (т. І-Х, 1962 – 1994), Определител на 

висшите растения в България (Кожухаров и др. 1992) и Конспект на висшата флора на 

България (Асьов и др. 2002). Синтаксономичната принадлежност на растителните 

съобщества се определя по Конспект на растителните съобщества в България 

(Апостолова И, Славова, 1997) и публикации за синтаксони в различни райони на 

страната след 1995 г. При теренните проучвания на растителността се прилага еколого-

фитоценотичен метод на изследване в ключови (характерни) участъци, като в 

зависимост от поставените цели се описва флористичния състав на растителните 

съобщества и се дава качествена оценка на фитоценотичната структура или се прави 

количествена оценка на структурата и количественото съотношение на видовете. 

При оценка състоянието на местообитанията се ползват Закона за биологичното 
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разнообразие (2002), Национален план за опазване на биологичното разнообразие (2000), 

Наръчник за Натура 2000 в България (2002), Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 

21.05.1992 за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

Резултатите от изпълнението на проект рег. № DIR-59318-1-2 - „Картиране и определяне 

на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ и други 

международни и национални документи. 

5.2.9. Фауна 

За оценка на фауната през м. август 2016 г., началото на 2017 г. и началото на 

месец август 2017 г. са проведени теренни проучвания на терените, подлежащи на 

залесяване и околностите. Обходени терени по експертна оценка нямат потенциал за 

сравнително високо видово разнообразие. 

Приложени са основни методи и подходи за преки теренни изследвания, 

маршрутен и трансектен метод, пряко наблюдение, наличие на следи от жизнената 

дейност на животните, регистрация на убежища и др. 

Предвид, че повечето животински видове имат скрит начин на живот, то 

определянето на пълния видов състав на дадено място е почти невъзможно. Поради тази 

причина видовият състав на фауната е определен чрез съпоставка на екологичните 

условия на даден териториален обхват (географско положение, надморска височина, 

земно покритие и др.), съчетано с достъпната научна информация за разпространението 

и биологията на видовете. 

Прилепи 

За оценка на видовия състав на прилепите в засегнатите територии по време на 

теренните наблюдения беше проучвана тяхната активност в непосредствена близост до 

площадката на ИП по метода на регистрация на ехолокационни и социални ултразвуци с 

използването на ултразвуков детектор Pettersson D 240 x, заедно със записващо 

устройство Olympus WS-811. Осъществени точкови наблюдения и трансектни записи 

главно в местности, представляващи хранителни хабитати.  

Използвани са и резултатите от теренните проучвания в защитената зона от 

екологичната мрежа Натура 2000 в резултат от картирането на местообитания и 

местообитания на видове през сезон 2011 и 2012 г. в рамките на проект „Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 

I”, на МОСВ, както и достъпни бази данни. Прогнозата и оценката на въздействието 

върху целевите видове се основават и на експертно мнение. 

Камерална работа 
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Преглед на Стандартния формуляр на защитената зона, която се засяга от 

реализирането на ИП и обработка на екологична информация за целевите видове и 

техните местообитания; 

Преглед на съществуващите източници на информация за фаунистичното 

разнообразие (научни публикации, провеждани експертизи, снимки, карти, национални 

и международни нормативни документи и др. информационни източници свързани с 

рационалното ползване и опазване на растителните ресурси и биологичното 

разнообразие). При определяне на природозащитния статус на животинските видове са 

използвани: Закона за биологичното разнообразие (2002), Национален план за опазване 

на биологичното разнообразие (2000), Наръчник за Натура 2000 в България (2002), 

Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 за запазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна и други международни и национални 

документи. 

Основен метод на проучване на прилепната фауна в открити площи е 

регистрацията и компютърният анализ на издаваните от прилепите ултразвуци. 

Звуковият анализ е извършен с помощта на специализиран софтуер “BatSound 3.1 for 

Windows”. 

Източници на информация: 

Abadjiev S. P. 2001. An Atlas of the Distribution of Butterflies in Bulgaria 

(Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea). Zoocartographia Balcanica, vol.1р 335 pp. 

Бешков В., 1993. Прилепи. In: Sakaljan M. & Majni K. (eds.): Програма за 

поддържане на Биологичното Разнообразие. Национална стратегия за опазване на 

биологичното разнообразие. Основни доклади. Том1. София и Вашингтон: NBDCS & 

BSP, 664 pp. 

Бисерков, В.(ред.). 2007. Определител на замноводните и влечугите в България. 

Изд.  

Зелени Балкани. 191. 

Biserkov, V., B. Naumov. 2012. Changes after 1948 in the habitats of amphibians and 

reptiles in the area. – In: Uzunov, Y., B.B. Georgiev, E. Varadinova, N. Ivanova, L. 

Pehlivanov, V. Vasilev (Ed.) Ecosystems of Biosphere Reserve Srebarna Lake, Prof. Marin 

Drinov Academic Publishing House. pp. 163-183. 

COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural 

habitats and of wild fauna and flora (OJ L 206, 22.7.1992, p. 7) 
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Генов П., А. Дуцов, Б. Дачев, И. Петров, В. Василев. 2005. Разпространение, 

численост и ползване на едрите хищници в България. Наука за гората, 1:61-70. 

Големански В. (Редактор). 2015. Червена книга на България, т.2. Животни. 

Попов В., Спасов Н., Иванова Т., Михова Б., Георгиев К. 2007. Бозайниците 

важни за опазване в България. Изд. Dutch Mammal Society WZZ, 328. 

Чобанов, Д.П. (2009) Анализ и оценка на фаунистичното разнообразие на 

правокрилите насекоми (Orthoptera) в България. Институт по зоология, БАН. Дисертация 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, 565 сс. 

5.2.10. Културно наследство 

• За извършване на анализ и оценка на въздействието са необходими: 

извлечения от оценките за предполагаемото въздействие на реализираното 

инвестиционно предложение за компонентите, имащи пряко отношение към 

паметниците на културата, като атмосферен въздух /за кисели йони и агресивни газове/; 

води /за киселинност и агресивни съставки/; почви; и др.. 

• Консултации със специалисти от областните или местни музеи, НИПК и 

НИМ при БАН; 

• Лични наблюдения; 

• Коментиране на определени данни и констатации със специалисти от 

субектите на инвестиционните намерения; 

5.2.11. Здраве и здравен риск 

• Анализирани и оценени са налични данни за здравния статус на 

населението в областта и общината; 

• Прогнозата за въздействието на промените в околната среда и работната 

среда се извършва чрез екстраполиране на данните от настоящото здравно състояние и 

промените, които биха могли да настъпят при реализиране на инвестиционното 

предложение; 

• Посочване на препоръки и мерки, които да предотвратят, намалят или където 

е възможно да прекратят значителни вредни въздействия върху земите и почвите при 

осъществяване на инвестиционното предложение; 

5.2.12. Вредни физични фактори 

• Анализирани са източниците на шум; 

• Направен е сравнителен анализ с допустимите стойности по нормативни 

документи;  

• Посочени са мерки за намаляване на въздействието на този фактор. 
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5.2.13. Отпадъци и опасни вещества 

• Въз основа на описанието на същността на ИП се идентифицират 

използваните суровини, допълнителни вещества, включително опасни вещества, както и 

получените отпадъци; 

• Въз основа на предвижданията за строителство (подготовка на площадката 

за експлоатация) и експлоатация на ИП се изготвя количествена и качествена оценка на 

използваните суровини и материали, както и на генерираните отпадъци;  

• Идентифицират се химичните вещества и смеси, в съответствие с 

Регламента CLP. Посочват се техните свойства и препоръки за безопасна работа и 

съхранение, въз основа на Информационните листове за безопасност; 

• Класификациране на отпадъците по Наредба 2/2014 г. за класификация на 

отпадъците, в зависимост от генерирането им по време на строителство (подготовка на 

площадката за експлоатация), експлоатация и закриване и рекултивация, предполагаеми 

свойства; 

• Отразяват се препоръките от проведените консултации – коментари, 

анализ и оценка. 
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6. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ, 

НАМАЛЯТ ИЛИ КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО ДА ПРЕКРАТЯТ ЗНАЧИТЕЛНИ 

ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПЛАН ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕЗИ МЕРКИ 

В този раздел са предложени основните мерки за минимизиране на вредните 

въздействия върху околната среда при реализация на инвестиционното предложение 

„Залесяване на имоти с №№ 000095, 000096, 000097“. Те са изготвени и изцяло 

съобразени с изискванията на Българското и Европейско законодателство. 

Препоръчаните от експертите мерки са представени в Таблица 6.1-1, като те са 

предвидени за всички фази на реализация – строителство (подготовка на площадката за 

експлоатация), експлоатация, закриване и рекултивация на инвестиционното 

предложение, като е представен и вероятният ефект от тяхното прилагане. Не са 

необходими мерки за етапа на проектиране.  
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Таблица 6.1-1 Предвидени мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от реализацията на 

инвестиционното предложение 

 

№ Мерки 
Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

Атмосферен въздух 

1.  

Маршрутите, по които ще се движат транспортните коли, да 

се подберат така, че въздействието на емисиите от тях да се 

сведе до минимум. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Опазване на въздуха от замърсяване. 

Опазване здравето на хората. 

2.  

Използване на гориво, отговарящо на изискванията на 

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол, Обн. ДВ. бр. 66 

от 25 Юли, 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр. 88 от 24 Октомври, 

2014 г. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Опазване на въздуха от замърсяване. 

Опазване здравето на хората. 

3.  Да се използва технически изправна техническа механизация. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Намаляване на вредните емисии в 

атмосферния въздух. 

Почви 

4.  
Недопускане замърсяване и утъпкване на почвите извън 

границите на площадката на ИП. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Опазване на прилежащите земи и почви от 

нарушаване и замърсяване. 

5.  
Да не се допуска депонирането на битови и други отпадъци 

вън от границите на обекта и на съседни терени. 

Строителство  

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Опазване на чистотата на почвите чрез 

опазване чистотата на въздуха не само на 

територията на ИП, но и на съседните 

прилежащи земи. 

Ландшафт 

6.  
Ограничаване на продължителността, интензитета и/или 

мащаба на въздействията, които могат да бъдат избегнати. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Намаление на засегнатата площ, опазване 

на значими и чувствителни ландшафти и 

екосистеми. 

Фауна 
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№ Мерки 
Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

7.  
Да не се допуска изхвърляне на битови отпадъци извън 

определените за това места. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Предотвратяване замърсяването на околни 

терени. 

8.  
Да не се допускат разливи на горива и смазочни масла от 

строителните машини.  

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Предотвратяване замърсяването на околни 

терени. 

9.  
Пълна забрана за ремонтни дейности по транспортна техника, 

строителна механизация и лични МПС в ЗЗ. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Предотвратяване на замърсяването в 

границите на ЗЗ и свързаното с това 

влошаване на качествата на 

местообитанията, обект на опазване. 

10.  
При строителните работи да се вземат мерки за ограничаване 

на прахови емисии и шум. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Снижаване на въздействието върху 

снижаване на качеството на 

местообитанията, прогонване на индивиди. 

11.  
Строителните работи да се извършват само в светлата част на 

денонощието. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Снижаване безпокойство върху видовете. 

Флора 

12.  
Реализиране на Алтернатива 2, препоръчана в ДОСВ 

(самостоятелно приложение към настоящия допълнен 

ДОВОС). 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Намаляване на степента на въздействие 

върху ЗЗ „Студена река“, нейните предмет 

и цели на опазване. 

13.  Да се спазват правилата за противопожарна безопасност. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Опазване на компонентите на околната 

среда, местообитанията и представителите 

на флората и фауната. 

14.  
Да не се допуска нерегламентирано ликвидиране на дървесна 

и храстова растителност. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

Опазване на естествената флора. 
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№ Мерки 
Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

експлоатация) 

15.  
Да се маркират маршрутите за подходите към строителните 

петна на терена, за да се предотврати допълнителното 

унищожение на растителност. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Опазване на растителността. 

16.  
Да се предвидят и маркират местата за временно депониране 

на отпадни материали от изкопните дейности, чимове и 

храстова растителност. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Опазване на почви и растителност. 

Културно наследство 

17.  
Препоръчва се да се направи инструктаж от специалист – 

археолог на работещите на площадката за поведението им по 

отношение на евентуални археологически попадения. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Опазване на културното наследство. 

Здравен риск 

18.  
С оглед ограничаване на вредното въздействие на 

неблагоприятния микроклимат работниците да бъдат 

снабдявани с подходящо за сезона работно облекло. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Намаляване отрицателно въздействие върху 

хората. 

19.  

С оглед ограничаване на въздействието на физическите 

фактори на работната среда, работниците да бъдат снабдявани 

с лични предпазни средства - противопрахови маски и 

антифони. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Намаляване отрицателно въздействие върху 

хората. 

20.  

Съгласно нормативните изисквания (с оглед намаляването на 

физическото натоварван, преумората и развитието на скелето-

мускулни заболявания), да се въведат режимите на труд и 

почивка по време на работа. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Намаляване отрицателно въздействие върху 

хората. 

Отпадъци 

21.  
Инструктиране на работниците за събиране на битовите и 

хранителни отпадъци, с цел недопускане на нерегламентирано 

изхвърляне. 

Строителство 

(Подготовка на 

площадката за 

експлоатация) 

Екологосъобразно управление на 

отпадъците. 
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№ Мерки 
Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

Води 

22.  

Изпълнение на Мярка с код BG1MS016 от ПУРБ 2010-2015 г. 

-  Забрана за депониране на приоритетни вещества, както и 

други дейности върху повърхността и в подземния воден 

обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на 

приоритетни вещества при изграждане на конструкции, 

инженерно-строителни съоръжения и други, при които се 

осъществява или е възможен контакт с подземните води и от 

които могат да бъдат замърсени подземните води. 

Експлоатация 
Опазване на състоянието на подземните 

води. 

23.  

Изпълнение на Мярка с код BG1MB098 от ПУРБ 2010-2015 г. 

– Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и 

изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане 

на отпадъците. 

Експлоатация 
Опазване на водите от замърсяване с 

отпадъци. 

24.  
Изпълнение на Мярка с код BG1MS033 от ПУРБ 2010-2015 г. 

– Прилагане на производствени стандарти за управление и 

опазване на околната среда. 

Експлоатация Опазване състоянието на водите. 

25.  

Изпълнение на Мярка с код BG1MB107 от ПУРБ 2010-2015 г. 

– Прилагане на правила за добра земеделска практика с цел 

опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници. 

Експлоатация Опазване състоянието на водите. 

Почви 

26.  Да не се допуска замърсяване на почвите с отпадъци. Експлоатация Опазване на почвите. 

27.  Спазване на нормативните изисквания за почвообработка. Експлоатация Опазване на почвите. 

Фауна 

28.  
Да не се допуска замърсяване на околните терени с отпадъци 

и с химически състав, опасен за компонентите на околната 

среда 

Експлоатация Опазване на фауната. 

29.  
Да не се допуска превишаване на шума и осветеността на 

терена над допустимите по проект граници 
Експлоатация Опазване на фауната. 

30.  
Да не се допуска движение на автомобили извън 

предназначените за целта места 
Експлоатация Опазване на фауната. 
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№ Мерки 
Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

Здравен риск 

31.  
Работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона 

работно облекло. 
Експлоатация 

Минимизиране на здравния риск за 

работниците. 

32.  
Работниците да бъдат снабдени с лични предпазни средства – 

антифони и противопрахови маски. 
Експлоатация 

Минимизиране на здравния риск за 

работниците. 

Отпадъци 

33.  

Да се спазва BG1MB098 - Забрани за изоставянето, 

нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма 

на неконтролирано обезвреждане на отпадъците; 

 

Експлоатация 

Опазване на повърхностните и подземните 

води и екологосъобразно управление на 

отпадъците. 

34.  
Инструктиране на работниците за събиране на битовите и 

хранителни отпадъци, с цел недопускане на нерегламентирано 

изхвърляне. 

Експлоатация 
Екологосъобразно управление на 

отпадъците. 

35.  
Да не се допуска нерегламентирано изхвърляне на отпадъци 

на територията на площадката на ИП. 
Експлоатация 

Екологосъобразно управление на 

отпадъците. 
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7. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА 

КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС И ДРУГИ 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДЪРЖАВИ В 

ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ, В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ 

КОНСУЛТАЦИИ 

7.1. Становища и мнения на компетентните органи и специализирани 

ведомства 

В съответствие с изискванията на чл. 95 ал. 3 от ЗООС и чл. 9 от Наредбата за 

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

Възложителят е провел консултации с компетентния орган (РИОСВ-Велико Търново) и със 

заинтересованите и специализирани ведомства.  

Заданието за определяне на обхвата на ОВОС е внесено за утвърждаване в РИОСВ-

Велико Търново, след като Община Свищов е изпратила Уведомление за своето 

предложение с искане за становище до следните институции и организации:  

• Компетентен орган: 

o РИОСВ-Велико Търново; 

• Други специализирани ведомства: 

o Регионална здравна инспекция – Велико Търново; 

o Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район – Плевен; 

o Общинска служба по земеделие – Свищов; 

o Националния институт за опазване на недвижимите културни ценности 

o Исторически музей Свищов; 

o ВиК Свищов; 

• Засегната общественост 

o Кметство с. Хаджидимитрово. 

Настоящият ДОВОС е изготвен въз основа на Задание за определяне на обхвата на 

Доклад за ОВОС, което от своя страна е изработено въз основа на чл. 10, ал. 3 от Наредбата 

за условията и реда за извършване на ОВОС, след като са отчетени мненията, становищата 

и повдигнатите въпроси в резултат на направените консултации. 
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7.2. Становища и мнения, изразени от обществеността в региона при 

провеждането на коснултации от Възложителя за определяне обхвата, съдържанието и 

формата на ДОВОС 

До настоящия момент са получени становища, препоръки или необходими действия 

при изготвянето на ДОВОС и при реализация на инвестиционното предложение от 

следните заинтересовани специализирани ведомства: 

• Регионална инспекция по околна среда и водите - Велико Търново - Изх. 

№ 875-2015/12.07.2016 г. 

• Регионална здравна инспекция – Велико Търново - Изх. № РД-14-977, 

08.07.2016 г. 

• Басейнова дирекция за управление на водите, Дунавски район – Плевен - 

Изх. № 2166, 27.07.2016 г. 

• Национален институт за недвижимо културно наследство - Изх. № 0800-

877/13.07.2016 г. 

• ВиК Свищов - Изх. № 273, 26.07.2016 г. 

Копия от изпратените писма за консултации и получените становища, мнения и 

препоръки по Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС, са 

представени в Приложение № 5 към настоящия ДОВОС.  

Справка за извършените консултации по Заданието за обхват и съдържание на 

ДОВОС е представена в Таблица 7.2-1. 
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Таблица 7.2-1 Мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки 

№ 

Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 

Приети/ 

Неприети 

и Мотиви 

1.  Регионална 

инспекция по околна 

среда и водите -

Велико Търново 

Изх. № 875-

2015/12.07.2016 г. 

 

Представеното от Вас Задание за обхват и съдържание на ДОВОС на 

горепосоченото инвестиционно предложение е изготвено в 

съответствие с чл. 10, ал. 3 на НУРИОВОС. 

Обръщам Ви внимание, че в ДОВОС задължително следва да се 

оцени специално (подробно) въздействието на ИП върху защитени 

видове птици, като част от компонента „Фауна/животински свят“, при 

което: 

• Да се извърши орнитологично проучване на място, от 

специалист орнитолог с доказан експертен опит; 

• Да се разгледа значението на имотите, предмет на ИП, 

като гнездовища, места за хранене и биокоридори, като се вземат 

предвид предмета на опазване в близко разположените защитена 

местност „Русалка“ и защитена зона BG0002017 „Рибарници 

Хаджидимитрово“. 

Напомням за задължението Ви, свързано с чл. 10, ал. 7 от НУРИОВОС 

за извършване на консултации със специализираните регионални 

структури на Министерство на здравеопазването. Резултатите от 

консултациите е необходимо да се представят с ДОВОС. 

 

 

 

 

 

 

Изпълнено е. 

 

 

Изпълнено е. 

 

 

 

Изпълнено е. 

2.  Регионална здравна 

инспекция – Велико 

Търново, 

Изх. № РД-14-977, 

08.07.2016 г. 

След запознаване и обсъждане на предложеното инвестиционно 

намерение на заседание на Експертния съвет по здравно-техническа 

експертиза в Регионална здравна инспекция – Велико Търново, Ви 

информирам за следното: 

От представеното задание е видно, че в доклада за ОВОС са 

предвидени съответните раздели, в които ще бъдат анализирани и 

оценени здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за 

човешкото здраве по време на фазите на реализация на 

инвестиционното намерение. 

Нямам препоръки към предложеното задание за обхват и съдържание 

 

 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки. 
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№ 

Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 

Приети/ 

Неприети 

и Мотиви 

на ДОВОС. 
3.  Басейнова дирекция 

за управление на 

водите, Дунавски 

район – Плевен, 

Изх. № 2166, 

Плевен, 27.07.2016 г. 

Във връзка с постъпило в Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) 

писмо, с наш вх. № 2166/20.06.2016 г., с искане за становище относно 

обхвата и съдържанието на ДОВОС за ИП „Залесяване на имоти с 

№№ 000095, 000096 и 000097“, с местоположение: землището на с. 

Хаджидимитрово, община Свищов, становището на БДДР е следното: 

I. Относно Плана за управление на речния басейн и Плана за 

управление на риска от наводнения в Дунавски район 

1. План за управление на речния басейн (ПУРБ) в Дунавски 

район 

Основна цел на ПУРБ е достигане, запазване и подобряване на 

доброто състояние на водите в Дунавския район за басейново 

управление. Съгласно плана повърхностните и подземните води в 

района за басейново управление са разделени на водни тела, които са 

самостоятелни и значими елементи от водите и са определени зони за 

тяхната защита. 

А) ПУРБ 2010-2015 г. в Дунавски район 

Описанието и анализа на компонентите на околната среда, в която ще 

се реализира ИП, да се изготви съобразно информацията за водните 

тела в ПУРБ 2010-2015 г. в Дунавски район, който е утвърден със 

Заповед № РД-293/22.03.2010 г. на Министъра на околната среда и 

водите. ПУРБ 2010-2015 г. в Дунавски район е публикуван на 

интернет страницата на БДДР – www.bd-dunav.org: секция 

„Управление на водите“, подсекция „План за управление на речния 

басейн“ – ПУРБ 2010-2015 г. 

Съгласно ПУРБ 2010-2015 г. в Дунавски район землището на с. 

Хаджидимитрово, общ. Свищов, където ще се реализира ИП, попада в 

следните повърхностни и подземни водни тела и зони за тяхната 

защита: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съобразено е. 
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№ 

Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 

Приети/ 

Неприети 

и Мотиви 

1.1. Повърхностни води – Повърхностно водно тяло, категория 

река, което е силно модифицирано от поречие Янтра с име Студена 

YNRWB28 и код BG1YN200R028. Екологичният потенциал на 

повърхностното водно тяло е определен като лош, а химичното 

състояние е оценено в добро. 

1.2.  Подземни води – Подземно водно тяло с име Порови води в 

Квартернера – между реките Осъм и Янтра и код BG1G0000QPL026. 

Химичното състояние на подземното водно тяло е лошо, а 

количественото състояние е оценено в добро. 

1.3. Зони за защита на водите, съгласно 119а от Закона за водите 

(ЗВ), касаещи ИП 

➢ Зони за защита на повърхностни и подземни води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване (ПБВ), съгласно 

чл. 119а, ал. 1 от ЗВ – подземното водно тяло е определено като зона 

за защита на подземните води, предназначени за ПБВ. Зоната е с код 

BG1DGW0000QPL026 и е в лошо състояние. Районът на ИП не попада 

в зони за защита на повърхностни води, предназначени за ПБВ. 

Съгласно наличната информация в БДДР ПИ, предвидени за 

реализация на ИП, не попадат в границите на санитарно-охранителни 

зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за 

условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация  на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 

около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Регистрите за издадени разрешителни за ПБВ и зони за защита на 

питейни води са публикувани на интернет страницата на БДДР. 

➢ Зона, в която водите са чувствителни към биогенни 

елементи, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ от ЗВ – уязвима 

Взето е предвид. 

 

 

 

 

 

Взето е предвид. 

 

 

 

 

 

 

Взето е предвид. 

 

 

 

 

Взето е предвид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взето е предвид. 
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№ 

Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 

Приети/ 

Неприети 

и Мотиви 

зона, в която земеделската дейност води до риск за замърсяване на 

водите с нитрати. Землището на с. Хаджидимитрово попада в уязвима 

зона, съгласно Заповед № РД 146/ 25.02.2015 г. на Министъра на 

околната среда и водите и определяне на нитратно уязвимите зони. 

➢ Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ 

– защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и 

биологични видове, в които поддържането или подобряването на 

състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване (защитени 

зони от екологичната мрежа Натура 2000): защитена зона за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна с име 

Студена река и код BG0000233. 

1.4. Планирани мерки и програми от мерки в ПУРБ 2010-2015 

г., касаещи реализацията и експлоатацията на ИП 

За постигането на тези екологични цели в ПУРБ 2010-2015 г. са 

заложени програми от мерки за предотвратяване и намаляване на 

антропогенния натиск (точкови и дифузни източници на замърсяване) 

и въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, 

включително мерки за зоните за защита на водите, които при 

разработването на ДОВОС да се имат предвид. 

При реализация и експлоатация на ИП е необходимо да се спазват 

мерките от следните програми: 

➢ 7.1.5.1. Мерки за регулиране на емисиите чрез определяне на 

забрани за въвеждане на замърсители от точкови източници на 

замърсяване или изисквания за издаване на разрешителни и техния 

периодичен преглед и актуализация на подземните води: BG1MS016 -  

Забрана за депониране на приоритетни вещества, както и други 

дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат 

да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества при 

изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и 

 

 

 

 

 

Взето е предвид. 

 

 

 

 

 

 

 

Съобразени са. 
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№ 

Извършени 

Консултации/община/ 

кметство/контролен 

орган/ведомство/НПО, 

др. организации 

Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 

Приети/ 

Неприети 

и Мотиви 

други, при които се осъществява или е възможен контакт с 

подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните 

води. 

➢ 7.1.6. Мерки за определяне на забрани за въвеждане на 

замърсители от дифузни източници на замърсяване и мерки за 

предотвратяване или регулиране на замърсяването: BG1MB098 – 

Забрани за изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне 

или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците; 

BG1MS033 – Прилагане на производствени стандарти за управление и 

опазване на околната среда; BG1MB107 – Прилагане на правила за 

добра земеделска практика с цел опазване на водите от замърсяване с 

нитрати от земеделски източници. 

Границите на водните тела и техните кодове в становището са 

представени според действащия в момента ПУРБ за цикъл на 

управление 2010-2015 г. 

Б) ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район 

Моля да обърнете внимание, че: 

➢ Периодът на реализация и действие на ИП съвпада с 

прилагането на ПУРБ за периода 2010-2015 г. и актуализирането/ 

изготвянето и прилагането на ПУРБ за периода 2016-2021 г. 

➢ БДДР е публикувала на 01.12.2015 г. Проект на ПУРБ за 

следващия цикъл на управление 2016-2021 г., който включва и 

актуализация на характеристиките на района за басейново управление, 

в т.ч. актуализация на водните тела. Документът е достъпен на 

интернет страницата на БДДР. Същият е на разположение за 

обсъждане от заинтересованите страни до 01.08.2016 г. 

➢ Проектът на ПУРБ 2016-2021 г. включва актуализация на 

характеристиките на района за басейново управление, в т.ч. 

актуализация на границите на водните тела (респективно броя на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взето е предвид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взето е предвид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взето е предвид. 
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№ 

Извършени 

Консултации/община/ 
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Цитати на изразените становища/препоръки/бележки и др. 

Приети/ 

Неприети 

и Мотиви 

водните тела), актуална оценка на състоянието, както и планираните 

екологични цели и мерки за тяхното постигане, На повърхностно 

водно тяло с код BG1IS300R018 и подземно водно тяло с код 

BG1DGW0000QPL026 не са актуализирани границите, респективно и 

кода. Посредством този код може да проследите в проекта на ПУРБ 

2016 – 2021 г. актуалната оценка на състоянието, планираните 

екологични цели и мерките за тяхното постигане. 

В) План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 

2021 г. в Дунавски район 

- БДДР е публикувала на 18.02.2016 г. Проект на ПУРН в Дунавски 

район за басейново управление. Проектът на ПУРН е достъпен на 

интернет страницата на БДДР. Същият е на разположение за 

обсъждане от заинтересованите страни до 31.08.2016 г. 

- ПУРН съдържа Програма от мерки за намаляване на риска от 

наводнения и неблагоприятните последици по отношение на 

човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното 

наследство. В землището на с. Хаджидимитрово на основание чл. 146г 

от ЗВ не попада район със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН), съгласно Заповед № 88/21.08.2013 г. на 

Директора на БДДР, и утвърден със Заповед № РДД 744/01.10.2013 г. 

на министъра на ОСВ. 

II. В обхвата и съдържанието и формата на ДОВОС на ИП е 

необходимо да се обърне специално внимание на следното: 

➢ Начина на водоснабдяване за питейно-битови и 

производствени цели (строителни дейности и/или поливане) и начина 

на третиране на отделяните битови отпадъчни води, всички етапи на 

реализация на ИП – подготовка на площадката за залесяване, 

залесяване, експлоатация, закриване и рекултивация, отчитайки 

нормативните изисквания. 

 

 

 

 

 

 

По време на 

строителството 

(подготовката на 

площадката за 

експлоатация), 

експлоатацията, 

закриването и 

рекултивацията на 

инвестиционното 

предложение не е 

предвидено 

водовземане за 

питейни, промишлени 

и други нужди, вкл. 

чрез обществено 

водоснабдяване (ВиК 

или друга мрежа) 

и/или от 

повърхностни води, 

и/или подземни води. 

ИП не е свързано с 

генериране на 

отпадъчни води. 

Не се предвиждат 

мелиоративни 

мероприятия. 
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Приети/ 

Неприети 
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- Съгласно § 1, т. 6 на Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване 

на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и 

определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови 

източници на замърсяване: „Отпадъчни води, в т.ч. и дъждовни, 

замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска 

и битова дейност, както и водите от канализационните системи на 

населените места, селищните и курортните образувания“. 

- Съгласно чл. 132 от ЗВ производствените и битовите 

отпадъчни води след подходящо пречистване могат да се заустват във 

воден обект. За целта е необходимо издаване на разрешително. 

Разрешителните за ползване на повърхностен воден обект при 

спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и 

Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ, Наредба за 

ползването на повърхностните води, приета с Постановление на МС 

№ 200 от 13 Юли 2011 г., Наредба № 2 от 08.06.2011 г. и Наредба № 1 

от 11 Април 2011 г. за мониторинг на водите. 

- Събраните в безотточните шахти (ями)/ водоплътни резервоари 

отпадъчни води е необходимо периодично да се изтеглят и предават за 

последващо пречистване в селищна канализационна система. 

➢ Моля, обърнете внимание, че: 

- При реализация и експлоатация на ИП се предвижда наемане 

на персонал, за чиято жизнена дейност е необходимо питейно-битово 

водоснабдяване, респективно ще се отделят битови отпадъчни води; 

- Водовземането от подземни и/или повърхностни води подлежи 

на разрешителен режим, съгласно изискванията на чл. 44 и чл. 46 от 

ЗВ, в случай, че се предвиди напояване на дърветата при засаждане 

и/или отглеждане. 

 

- Във връзка с реализацията и експлоатацията на ИП е 

 

Заетият персонал ще 

бъде временен, на 

непълен работен ден, 

не всеки ден, което не 

налага питейно-

битово 

водоснабдяване и 

генериране на битови 

отпадъчни води. 

ИП не предвижда 

водовземане, както от 

повърхностни, така и 

от подземни 

водоизточници, и не е 

свързано с дейности, 

касаещи цитираните 

членове от Наредба № 

1 от 10.10.2007 г. 
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необходимо да се спазят мерките за опазване на подземните води от 

замърсяване, като се вземат предвид забраните в чл. 46, ал. 2 и чл. 

118а, ал. 1, т.2, 3 и 4 от ЗВ и чл. 61 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за 

проучване, ползване и опазване на подземните води. 

 

➢ С цел опазване на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделските източници при експлоатация на ИП е необходимо 

спазване на изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007 г. за 

опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници, Правилата за добра земеделска практика и Програма от 

мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати 

от земеделски източници в уязвимите зони. 

➢ При строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация 

да не се засягат и нарушават обществени интереси, съгласно чл. 49, ал. 

1 и ал. 3 от ЗВ. 

➢ Програмата от мерки за предотвратяване, намаляване или 

където е възможно прекратяване на значителни вредни въздействия 

върху повърхностните и подземните води, както и зоните за защита на 

водите, по време на реализация и експлоатация на ИП да включва и 

мерките от ПУРБ и ЗВ. 

Настоящото становище не отменя задълженията Ви за изпълнение 

на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконови 

нормативни актове в Република България и не може да служи като 

основание за отпадане на отговорността Ви по спазване на 

действащата нормативна уредба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИП не предвижда 

торене, поради което 

не се очаква 

замърсяване на водите 

с нитрати. 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнено е. 

4.  Общинска служба по 

земеделие - Свищов 

- Към момента не е 

получено становище. 

5.  Национален институт 

за недвижимо 

културно наследство 

След запознаване с представения ни Доклад за ОВОС и справка в 

Националния документален архив на НИНКН и АИС 

Становището не 

съдържа бележки и 
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Изх. № 0800-

877/13.07.2016 г. 
„Археологическа карта на България“, Ви уведомяваме за следното: на 

територията на имоти с №№ 000095, 000096 и 000097, землище на с. 

Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново, досега не 

са регистрирани недвижими културни ценности. 

Въз основа на горното, НИНКН не възразява цитираните имоти да 

бъдат залесени при стриктно спазване на чл. 160, ал. 2 от ЗКН. 

препоръки. 

6.  Исторически музей 

Свищов 

- Към момента не е 

получено 

становище. 
7.  ВиК Свищов 

Изх. № 273 

26.07.2016 г. 

Имотите №№ 000095, 000096 и 000097, зем. с. Хаджидимитрово не 

попадат в СОЗ. През тях не преминават мрежи и съоръжения на 

оператора ВиК – Свищов ЕАД. 

Становището не 

съдържа бележки и 

препоръки.  
8.  Кметство, с. 

Хаджидимитрово 

- Към момента не е 

получено 

становище. 
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8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На база на анализа и оценката на инвестиционно предложение за „Залесяване 

на имоти с №№ 000095, 000096, 000097“, проведените изследвания, проучвания и 

консултации, както и направената прогнозна оценка за въздействието на обекта върху 

компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, авторският 

колектив на настоящия Допълнен Доклад за ОВОС препоръчва на Експертния 

екологичен съвет при РИОСВ – Велико Търново да предпише изпълнението на 

мерките и препоръките, направени в Допълнения Доклад за ОВОС и да одобри 

реализацията на инвестиционно предложение на Община Свищов за „Залесяване на 

имоти с №№ 000095, 000096, 000097“ по Алтернатива 2, препоръчана в Допълнения 

ДОСВ (самостоятелно приложение към настоящия Допълнен ДОВОС).  


