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ВЪВЕДЕНИЕ 

Допълненият доклад за оценка на въздействието върху околната среда 

(ДОВОС) на инвестиционно предложение „Залесяване на имоти с №№ 000095, 

000096, 000097 “ е изготвен в съответствие с Българското и Европейско 

законодателство. 

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. 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - РЕЗЮМЕ 

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. 

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 на с. Хаджидимитрово, община Свищов: 

- имот № 000095 – площ 92.531 dka (Снимка 1), с начин на трайно 

ползване (НТП) „блато“. Имотът граничи с имоти по НТП ниви, блато, 

полски път и гранична река. 
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Снимка 1 Имот № 000095 

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

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

 

 
 

Снимка 2 Имот № 000096 

 

- имот № 000097 – площ 113.942 dka (Снимка 3), с НТП „блато“. 

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

 

 

Снимка 3 Имот № 000097 
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Трите имота, върху които се предвижда да се реализира инвестиционното 

предложение са собственост на Община Свищов.  

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 

поливни мероприятия. Не се предвижда изграждане на водопровод и 

канализация. 

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. 

ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ  

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 в зависимост от метеорологичните 

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

орган. 
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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 засети фиданките. 

Предвижда се максималният брой хора, които ще работят едновременно на 

площадката, да бъде 30. 

 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. 

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. 

Закриване и рекултивация 

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

експлоатация на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация. 

ОСНОВНИ 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 ще бъде създадено върху обща площ от 240.664 dka в имоти 

№ № 000095, 000096 и 000097. ИП включва засаждането на 66 броя тополови 
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дървета на dka или 15 840 броя за цялата площадка, предвидена за засаждане. 

Схемата на засаждане е 5 х 4 m. 

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; 

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

подравняване на терена; 

- Трасиране и залесяване с фиданки; 

- 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; 

ОСНОВНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ 

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. 

По време на експлоатация 

По време на експлоатация на инвестиционното предложение няма да се 

използват природни ресурси.  

По време на извеждане от експлоатация и закриване 

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

експлоатация на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация. 
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Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на 

площадката 

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 Закона за опазване на 

околната среда.  

ИЗПОЛЗВАНИ ЕНЕРГОНОСИТЕЛИ – ВИД И КОЛИЧЕСТВО; ХАРАКТЕРИСТИКА 

НА ГОРИВАТА; ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕНЕРГОПОЛЗВАНЕТО 

По време на строителството (подготовката на площадката за 

експлоатация), експлоатацията, закриването и рекултивацията на 

инвестиционното предложение не се налага използването на електрическа и 

топлоенергия.  

Инвестиционното предложение предвижда използването на дизелово 

гориво за транспортните средства. Дизелово гориво няма да се съхранява на 

площадката. Транспортните средства ще зареждат гориво от обществените 

бензиностанции.  

ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА 

Не се предвиждат мелиоративни мероприятия, както и ползването на води, 

което не налага изграждането на водопровод и канализация и свързани с тях нови 

съоръжения. 

КАКВИ ОТПАДЪЦИ ЩЕ СЕ ОТДЕЛЯТ? 

Отпадъчни газове  

През етапа на подготовка на площадката за залесяване се очакват 

неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

Замърсяването на въздуха в района по време на строителството (подготовката на 

площадката за експлоатация) ще се дължи на изгорели газове от транспортно-

монтажната техника и запрашаване при изкопно-насипни дейности. 
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По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се 

очакват организирани източници на емисии. 

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

експлоатация на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация. 

Отпадъчни води 

По време на строителството (подготовката на площадката за 

експлоатация), експлоатацията, закриването и рекултивацията на ИП не се очаква 

генерирането на отпадъчни води. 

Твърди отпадъци 

По време на етап подготовка на площадката за залесяване (подготовка на 

терена за залесяване) ще се генерират преди всичко зелени отпадъци и битови 

отпадъци (опаковки, стъкло, пластмаса, метали). Те ще бъдат в незначителни 

количества. 

Битовите отпадъци 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.  

В етапа на експлоатация се предвижда генерирането на незначителни 

количества зелени и битови отпадъци. 

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

експлоатация на насаждението, което не предполага закриване и рекултивация. 

Енергетични замърсители 

По време на строителството (подготовката на площадката за 

експлоатация) 

По време на подготовка на площадката за залесяване ще се генерира 

основно шум в резултат на работата на обработващата техника и изкопно-

насипните дейности. Очакваните стойности за шумовото натоварване на работната 

среда на площадките ще бъдат под пределно допустимите норми.  
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По време на експлоатацията 

По време на експлоатация на ИП ще се генерира основно шум в резултат на 

работата на обработващата техника и изкопно-насипните дейности. Очакваните 

стойности за шумовото натоварване на работната среда на площадките ще бъдат 

под пределно допустимите норми.  

ВЪЗМОЖНИ АВАРИИ И МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ 

ИНЦИДЕНТИ И НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ 

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. 

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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ОТНОСНО АЛТЕРНАТИВИТЕ 

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 тревни 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.  
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• Увеличаването на пряката и непряката заетост на човешки ресурси при 

изпълнението на инвестиционното предложение. 

Алтернативи по технология  

За инвестиционното предложение не са разгледани алтернативи, съгласно 

най-добрите налични техники, тъй като такива не са приложими. 

Алтернативи по местоположение 

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). 

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 се предлага Алтернатива 2: 

Алтернатива 2 - редуциран вариант на предложеното ИП. При Алтернатива 

2 се запазва съвременното състояние на местообитанията в една непрекъсната 

ивица покрай р. Студена и в преходни участъци със съседни земеделски земи 

(Фигура 1). 
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Фигура 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 %. 

 

СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

Атмосфера. Съгласно климатичното райониране на Република България, 

община Свищов, в това число и село Хаджидимитрово, попада в Северния 

климатичен район на Дунавската равнина. Общата годишна сума на валежите 

достига 543 mm. Средната годишна скорост на вятъра е около 2 m/s като по-

значителни скорости се наблюдават през зимата и пролетта. 

Атмосферен въздух. 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. Целта е намаляване регистрираните 

превишения на фини прахови частици под 10 µm и достигане на съответната 

норма по този показател. Анализът на резултатите показва, че регистрираните 

превишения на показател ФПЧ10 са основно през есенния и зимен период на 
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годината, когато битовото отопление оказва съществено влияние върху нивата 

му. Данните от мониторинга за 2013, 2014 и 2015 г. показват напредък по 

отношение на намаляването на броя на превишенията на средноденонощната и 

средногодишната норми за ФПЧ10 спрямо данните за 2012 г. за всички общини с 

действащи програми за КАВ по чл. 27 от ЗЧАВ. 

Води 

Повърхност ни води. Територията на село Хаджидимитрово попада към 

водосбора на р. Янтра. В района на инвестиционното предложение попада 

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

BG1YN200R028. Екологичният потенциал на повърхностното водно тяло е 

определен като умерен, а химичното състояние е оценено като добро.  

Подземни води. 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. Химичното състояние на 

подземното водно тяло е лошо, а количественото състояние е оценено като  

добро. 

Зони за защит а на водит е. 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. Поземлените имоти, предвидени за реализация на ИП, не попадат в 

границите на санитарно-охранителни зони. Землището на с. Хаджидимитрово е 

определено като нитратно уязвима зона. ИП попада в защитена зона BG0000233 

„Студена река“, в която поддържането или подобряването на състоянието на 

водите е важен фактор за нейното опазване. 

Риск от  наводнения. В землището на с. Хаджидимитрово не попада район 

със значителен потенциален риск от наводнения. 

Земи и Почви. Почвите, попадащи в обхвата на трите имота, предмет на 

инвестиционното предложение - №№ 000095, 000096 и 000097, са 
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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). Не са констатирани 

замърсявания на почвите. Почвите са в добро екологично състояние. 

Земни недра. 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. 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).  

Ландшафт. Инвестиционното предложение е разположено в 

Долноянтренски ландшафтен район на Северна Дунавско-Българска ландшафтна 

област на Предпланинско-зонална ландшафтна област на Дунавската равнина. 

Природни обекти - Защитени територии. Площадката, предвидена за 

реализиране на инвестиционното предложение, не попада в границите на 

защитени територии, съгласно ЗЗТ и не граничи с такива.  

Най-близко разположената до ИП защитена територия е защитена местност 

„Русалка“. Намира се на разстояние над 1 km от района на ИП (Фигура 2). 

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. 
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Фигура 2 Местоположение на ИП и най-близо разположената до него ЗТ 

 

Минерално разнообразие. Община Свищов е бедна на полезни изкопаеми. 

На територията на инвестиционното предложение не са установени находища на 

полезни изкопаеми. 

Биологично разнообразие. Флора. 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.  

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. 

Биологично разнообразие – Фауна. Фауната в района на ИП е характерна за 

Дунавско-равнинния фаунистичен район с преобладаване на евросибирски 

зоогеографски комплекси. Реализацията на ИП ще бъде осъществена на терен, 

неграничещ с горски територии. В района на инвестиционното предложение 

орнитофауната е относително бедна, поради липсата на подходящи места за 

гнездене. Създаването на тополово насаждение ще има определено положителен 
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ефект и ще осигури място за гнездене, укритие и почивка. Територията е 

антропогенно повлияна и не представлява естествено местообитание за 

животинските видове. 

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 (Фигура 3). 

 

Фигура 3 Местоположение на инвестиционното предложение и установяване на 

целеви животински видове в околностите 
 

Най-близо разположената ЗЗ до района на ИП е ЗЗ BG000270 „Рибарници 

Хаджи Димитрово“, но се намира на над 1 km разстояние от ИП (Фигура 4). 

 

Фигура 4 Местоположение на инвестиционното предложение спрямо най-близо 

разположената ЗЗ 
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Материално и културно наследство. На територията на площадката, върху 

която ще се реализира ИП, както и в близост до нея, няма наличие на 

исторически, археологически и архитектурни паметници. 

Здравен статус на населението. Населението в община Свищов 

непрекъснато се увеличава до 1975 г., след което започва да спада. Раждаемостта 

в изследваната територия е особено ниска. Сравнително висока е смъртността в 

района. 

Генетично модифицирани организми. Инвестиционното предложение 

няма отношение към генно модифицираните организми.  

ВЪЗМОЖНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ  

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, са направени 

при реализиране на най-лошия възможен сценарий – залесяване на целите имоти 

с №№ 000095, 000096 и 000097.  

Атмосфера. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже 

отрицателно въздействие върху микроклимата в района, напротив, въздействието 

ще бъде положително.  

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Локален, в границите на 

площадката на ИП. 

Продължит елност  на въздейст виет о: Дълготрайно. 

Ст епен на въздейст вие: Незначително. 

Чест от а на въздействиет о: Постоянно. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия 

върху околнат а среда: 
Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 
 



Нетехническо резюме на Допълнен ДОВОС на инвестиционно предложение  

„Залесяване на имоти с №№ 000095, 000096, 000097“ 

 

„П-Юнайтед“ ЕООД                                                                                                                                   21 

Атмосферен въздух. Въздействието на неорганизирани емисии по време 

на етапа на подготовка на площадката за залесяване няма да бъде значително при 

спазване на предписаните мерки в Доклада за ОВОС. Дълготрайното въздействие 

върху атмосферния въздух ще бъде положително, следствие от намаляване на 

емисиите на вредни вещества. 

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Локален, в границите на 

площадката на ИП. 

Продължит елност  на въздейст виет о: Дълготрайно. 

Ст епен на въздейст вие: Незначително. 

Чест от а на въздействиет о: Постоянно. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия 

върху околнат а среда: 
Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 
 

Води 

Повърхностни води. 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. 

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Не се очаква 

въздействие.  

Продължит елност  на въздейст виет о: Не се очаква. 

Ст епен на въздейст вие: Не се очаква. 

Чест от а на въздействиет о: Не се очаква. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия върху 

околнат а среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 
 

Подземни води. 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. 

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Не се очаква въздействие.  

Продължит елност  на въздейст виет о: Не се очаква. 

Ст епен на въздейст вие: Не се очаква. 
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Чест от а на въздействиет о: Не се очаква. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия 

върху околнат а среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 
 

 

Земи и почви. 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. 

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Локален. 

Продължит елност  на въздейст виет о: Краткотрайно. 

Ст епен на въздейст вие: Незначително. 

Чест от а на въздействиет о: Периодично. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия върху 

околнат а среда: 
Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 
 

Земни недра. Не се очаква значително въздействие върху геоложката 

основа по време на етапите на строителство (подготовка на площадката за 

експлоатация), експлоатация, закриване и рекултивация на инвестиционното 

предложение. 

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Не се очаква въздействие. 

Продължит елност  на въздейст виет о: Не се очаква. 

Ст епен на въздейст вие: Не се очаква. 

Чест от а на въздействиет о: Не се очаква. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия върху 

околнат а среда: 
Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 
 

Ландшафт. 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. 
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Терит ориален обхват  на въздейст вие: Локален. 

Продължит елност  на въздейст виет о: Дълготрайно. 

Ст епен на въздейст вие: Незначително. 

Чест от а на въздействиет о: Постоянно. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия 

върху околнат а среда: 
Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 
 

Природни обекти – Защитени територии. Тъй като инвестиционното 

предложение не попада в границите на защитени територии по смисъл на Закона 

за защитените територии, и не граничи с такива и предвид неговия характер, не 

се очаква пряко или косвено отрицателно въздействие върху тях. 

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Не се очаква 

въздейст вие. 

Продължит елност  на въздейст виет о: Не се очаква. 

Ст епен на въздейст вие: Не се очаква. 

Чест от а на въздействиет о: Не се очаква. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия върху 

околнат а среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 

 

Минерално разнообразие. 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.  

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Не се очаква въздействие. 

Продължит елност  на въздейст виет о: Не се очаква. 

Ст епен на въздейст вие: Не се очаква. 

Чест от а на въздействиет о: Не се очаква. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия 

върху околнат а среда: 
Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 

Биологично разнообразие. Флора и растителност.  

При реализиране на ИП не се очаква негативно въздействие върху 

находищата на природните местообитания и на растителни видове предмет на 
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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. 

Реализирането на ИП може да се разглежда като производствен опит за 

формиране на участъци от природни местообитания: 91 Е0 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 Salix 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. 

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Локално, в границите на ИП 

Продължит е лност  на въздейст виет о: Краткотрайно 

Ст епен на въздейст вие: Ниска 

Чест от а на въздействиет о: Еднократно 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия върху 

околнат а среда: 

Не се очакват 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват 
 

Биологично разнообразие. Фауна.  

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. 

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Локален. 

Продължит елност  на въздейст виет о: Краткотрайно. 

Ст епен на въздейст вие: Незначително. 

Чест от а на въздействиет о: Временно. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия върху 

околнат а среда: 

Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 
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Защитени зони по Натура 2000.  

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; 

- 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 
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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. 

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Локално, в 

границите на 

площадката на ИП 

Продължит елност  на въздейст виет о: Краткотрайно 

Ст епен на въздейст вие: Ниска 

Чест от а на въздействиет о: Еднократно 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия върху 

околнат а среда: 

Не се очакват 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват 
 

Материално и културно наследство. Не се очаква отрицателно 

въздействие върху материалното и културно наследство в района на ИП през 

нито една от фазите на реализиране на ИП. 

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Не се очаква въздействие. 

Продължит елност  на въздейст виет о: Не се очаква. 

Ст епен на въздейст вие: Не се очаква. 

Чест от а на въздействиет о: Не се очаква. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия 

върху околнат а среда: 
Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 

 

Здравен риск за населението и работещите. Вредни физични фактори 

(Шум, вибрации, лъчения и др.). Реализацията и експлоатацията на 
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инвестиционното предложение няма да доведе до влошаване на здравното 

състояние на населението от прилежащите територии. 

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Локален. 

Продължит елност  на въздейст виет о: Краткотрайно. 

Ст епен на въздейст вие: Незначителна, при 

спазване на безопасни 

условия на труд. 

Чест от а на въздейст виет о: Периодично. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия 

върху околнат а среда: 
Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 

 

Дискомфорт. Инвестиционното предложение не е свързано със създаване 

на дискомфорт по отношение на населението. По отношение на работниците 

дискомфорт би могъл да се създаде единствено от продължително пътуване до 

работното място за работниците, пристигащи от по-далечни места. 

Естествени и антропогенни вещества и процеси. Реализацията на ИП не е 

свързана със значително отрицателно въздействие на опасните вещества. 

Степента на въздействие ще бъде незначителна при спазване на съответните 

нормативни документи. 

Терит ориален обхват  на въздейст вие: Локален. 

Продължит елност  на въздейст виет о: Краткотрайно. 

Ст епен на въздейст вие: Незначително. 

Чест от а на въздействиет о: Периодично. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия 

върху околнат а среда: 
Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 
 

Различни видове отпадъци и техните местонахождения. 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. 
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Терит ориален обхват  на въздейст вие: Локален, върху площадката. 

Продължит елност  на въздейст виет о: По време на подготовка на 

терена за залесяване и 

експлоатация на 

насаждението. 

Ст епен на въздейст вие: Незначителна. 

Чест от а на въздействиет о: В рамките на работния ден. 

Кумулат ивни и синергични въздейст вия 

върху околнат а среда: 
Не се очакват. 

Трансгранични въздейст вия:  Не се очакват. 
 

Генетично модифицирани организми. Инвестиционното 

предложение няма отношение към генетично модифицираните организми. 

Трансигранично 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. 

ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ  

Препоръчаните от експертите в ДОВОС мерки за минимизиране на 

вредните въздействия върху околната среда при реализация на инвестиционното 

предложение са предвидени за всички фази на реализация на инвестиционното 

предложение, както следва:  
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Таблица 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. 



Нетехническо резюме на Допълнен ДОВОС на инвестиционно предложение  

„Залесяване на имоти с №№ 000095, 000096, 000097“ 

 

„П-Юнайтед“ ЕООД                                                                                                                                   30 

№ Мерки 

Период 

(фаза) на 

изпълнение 

Резултат 

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 

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 

Предотвратяване на замърсяването в 

границите на ЗЗ и свързаното с това 
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на площадката 

за 

експлоатация) 

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. 



Нетехническо резюме на Допълнен ДОВОС на инвестиционно предложение  

„Залесяване на имоти с №№ 000095, 000096, 000097“ 

 

„П-Юнайтед“ ЕООД                                                                                                                                   32 

№ Мерки 

Период 

(фаза) на 

изпълнение 

Резултат 

14.  
Да не се допуска нерегламентирано ликвидиране на 

дървесна и храстова растителност. 

Строителство 

(подготовка 

на площадката 

за 

експлоатация) 

Опазване на естествената флора. 

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 

Строителство 

(подготовка 

Намаляване отрицателно въздействие 

върху хората. 
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снабдявани с подходящо за сезона работно облекло. на площадката 

за 

експлоатация) 

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. 

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 

Експлоатация 
Опазване на състоянието на 

подземните води. 
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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. 

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. 
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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. 

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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СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ  

Във връзка с реализация на инвестиционното предложение Възложителят е 

провел консултации със следните специализирани ведомства и органи на местната 

власт: 

• 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. 

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. 

• РЗИ – 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. 
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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 Допълнения 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 Допълнения ДОВОС). 


