Информация
по приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда

I.

Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя  физическо
седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

лице,

ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА РАМАДАНОВА
ЕГН: 8507048272; Местожителство – гр. Търговище; гражданство - Българско
гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, ул. „Цар Иван Асен” .№ : 4, ет. 5, ап. 13
качеството си на представител на Земеделски производител
2.Пълен пощенски адрес.

гр. Търговище, ул. „Цар Иван Асен” .№ : 4, ет. 5, ап. 13
3. Телефон, факс и email.

0887/ 61 85 75, emine_ramadanova@abv.bg
4. Лице за контакти.

ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА РАМАДАНОВА, 0887/ 61 85 75

II. Характеристики на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението.

Инвестиционното намерение е свързано с изграждане на нова птицеферма за пилета бройлери с
капацитет до 20 000 броя, което ще се реализира в ПИ идентификатор № 052004 землище с.
Кралево, ЕКТТЕ 39390, общ. Търговище. Имотът представлява нива от 8.760 дка, намираща се в
местността „Ашламалък” по плана за земеразделяне, трета категория при неполивни условия.
Инвестиционното намерение е подадено от Айтен Алиева Мехмедова към РИОСВ Шумен за
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
през 2008г. и има издадено решение № ШУ – 20 – ПР / 2008 г.
Към настоящия момент инвестиционното намерение не е изпълнено.
Инвестиционното предложение остава непроменено с изключение на смяна на възложителя и
промяна броя на отглежданите животни. Поради промяна в разпоредбите на Наредба №
44/2006г. за ветеринарно – медицинските изисквания към животновъдните обекти на
министерството на земеделието и горите на същата площ мога да отглеждам по-голям брой
животни. Поради тази причина желая да разширя капацитета на животновъдния обект от 10 000
бр. на 20 000 бр. пилета бройлери.
Променя се и възложителя на инвестиционното намерение. Новият възложител Емине
Мехмедова Рамаданова има нотариален акт за продажба на учредено право на строеж. С
изключение на тези две промени, инвестиционното намерение остава непроменено.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното намерение е свързано с бизнес – инициатива на възложителя и увеличение на
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брутния национален продукт чрез материално производство.
Настоящото инвестиционно предложение не е свързано със съществуваща дейност.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и
кумулиране с други предложения.

За района на производствената площадка няма утвърдени с устройствен или друг план дейности,
които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни предложение
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

4.1 По местоположение – алтернативи не са разглеждани. Предложението ще се реализира в
поземлен имот № 052004 в землището на с. Кралево, ЕКТТЕ 39390, общ. Търговище
4.2 В техническо и технологично отношение – алтернативи също не са разглеждани. Ще бъдат
спазени изискванията за опазване на околната среда.
4.3 В екологично отношение - алтернативи не са разглеждани:
4.4 Нулева алтернатива – не е разглеждана в началото на инвестиционния процес след като се
предвижда спазването на нормативната уредба на Българското законодателство.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.

Местоположението на имота е с. Кралево, община Търговище, област Търговище, ул. „29-ти
Януари” № 8. Имота е № 052004
За имота Емине Рамаданова има нотариален акт за продажба на учредено право на строеж.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се налага и не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура, тъй като в
момента е осигурен излаз към уличната мрежа на селото и от там към Републиканската пътна
мрежа.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

и

Предвиждаме изграждането и оборудването на обекта да се извърши на един етап. Първо се ще
се изгради птицефермата, след което се преминава към нейното оборудване.
9. Предлагани методи за строителство.

9.1 Строителни работи
- ще се извършат в поземлен имот № 052004 в землището на с. Кралево, ЕКТТЕ 39390, общ.
Търговище Имота е разположен на 0.446 км от урбанизирана територия (с. Кралево).
9.2 Монтажни работи
- Монтирането ще се извършва от фирма „Пилко” АД гр. Разград. Фирмата осигурява
проектиране, изпълнение, оборудване и пускане в експлоатация на обекта за преработка на
мляко
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията.

По време на строителството и експлоатацията на обекта се предвижда използване на следните
природни ресурси - вода и земя. При строителството се използват природни материали – пясък,
вар, бетон,тухли.
Количеството земни маси, които ще се получат при изкопите за полагане на водопровод,
канализационна мрежа, телефон и електропровод ще се докажат с проекта за вертикална
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планировка на площадката.
Захранването на обектите е ел. енергия ще стане чрез свързване към мрежа ниско напрежение от
най-близкия стълб на съществуващата въздушна мрежа, съгласно писмо № Т 08-0109Ст./07.04.2008 г. на „Е-он ” АД гр.Варна.
Количеството необходима вода за една птица - бройлер е 0.4 л/ден. Те ще се осигурят от
съществуващото централно водоснабдяване на с. Кралево, водопровод Ф 100АЦ, съгласно
писмо изх. № 67/02.04.08 г. на В и К ООД гр.Търговище.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират  видове, количества и начин
на третиране.

Отпадъците, генерирани по време на строителството и експлоатацията се разделят на три групи
според времето на образуване: строителни, смесени битови и отпадъци от дейността
Строителните ще се извозват до строително депо.
Ще се формират също минимални количества смесени битови отпадъци - получават се от
ежедневната битова дейност на работещите отпадъци, свързани с бита на работещите.
Те ще се събират в метален контейнер и периодично ще се изхвърлят от специализирана фирма
на депото за неопасни отпадъци.
Отпадъци от дейността - Животински изпражнения, урина и тор. Трупове на умрели
животни, които ще се събират в контейнери, където се обработват с хлорна вар, за да се
предотврати появата на инфекции. Контейнерите се разполагат на отредено и съгласувано с
ДВСК място.
12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия
върху околната среда.

Не се предвиждат процеси, водещи до емисии в атмосферния въздух. Не се очаква отделяне на
газове и прах. При експлоатацията на обекта няма да се отделят химически вещества, които да
влошават качествата на приземния атмосферен слой.
Шумовото натоварване в района ще се формира от движещите се автомобили, обслужващи
дейността и производствен шум при работа. Източник на шум и вибрации в работната
(околната) среда ще са само двигателите на превозните средства и технологичното оборудване.
Не се предвиждат дейности, засягащи повърхностни и подземните води.
За третиране на отпадъчните води от санитарно битовия възел и дезинфекционните процеси, ще
бъде изградено локално пречиствателно съоръжение - септична яма (изгребна шахта).
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение(например добив
на строителни материали, нов водопровод,добив или пренасяне на енергия,
жилищно строителство,третиране на отпадъчните води).

За изпълнение на инвестиционното предложение захранването с ел. енергия ще стане чрез
свързване към мрежа ниско напрежение от най-близкия стълб на съществуващата въздушна
мрежа, съгласно писмо № Т 08-0109-Ст./07.04.2008 г. на „Е-он ” АД гр.Варна.
Количеството необходима вода за една птица - бройлер е 0.4 л/ден. Те ще се осигурят от
съществуващото централно водоснабдяване на с. Кралево, водопровод Ф 100АЦ, съгласно
писмо изх. № 67/02.04.08 г. на В и К ООД гр.Търговище.
14. Необходимост
предложение.

от

други

разрешителни,

свързани

с

инвестиционното

Издаване на разрешение за строеж от Общ. Търговище.
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Не се използват източници на въздействие върху компонентите на околната среда, които да
предизвикат дискомфорт на околната и селищната среда на с. Кралево.
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16.

Риск от аварии и инциденти.

При експлоатацията на обекта считаме, че опасността от инциденти е минимална.
Ще бъде изготвен авариен план, съдържащ планирани действия, мерки и средства за
предотвратяване, ограничаване и отстраняване на аварийни ситуации, съгласуван с Регионално
звено „Пожарна и аварийна безопасност" .

III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,
даващи информация за физическите,природните и антропогенните характеристики,
както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа
и найблизко разположените обекти,подлежащи на здравна защита, и отстоянията
до тях.

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 052004 в землището на
с. Кралево, ЕКТТЕ 39390, общ. Търговище Имота е разположен на 0.446 км от урбанизирана
територия (с. Кралево)
Инвестиционното намерение попада в обхвата на т 1 д) „Интензивно животновъдство
(инвестиционни предложения, невключени в приложение 1)” от Приложение 2 към чл. 93, ал. 1,
т. 1 и т. 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1 т. 1 от него подлежи на преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването и към площадката или
трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани
ползватели на земи.

За посочения имот ЕМИНЕ МЕХМЕДОВА РАМАДАНОВА има нотариален акт за учредено
право на строеж.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Зонирането в района е регламентирано с Плана на с. Кралево. Няма утвърдени с устройствен
или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на дейността.
4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,уязвими зони, защитени
зони, санитарноохранителни зони около водоизточниците и съоръженията за
питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;
Национална екологична мрежа.

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии. Имот 052004 попада в защитена зона от Националната екологична мрежа
съгласно Закона за биологичното разнообразие BG 0002093 „Овчарово” за опазване на дивите
птици.
4а.

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Самият характер на инвестиционното предложение показва, че процесът не дава отражение
върху компонентите на околната среда и ландшафта.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Не се предлагат алтернативни варианти за реализиране по отношение на
местоположение.
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IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на
възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното
предложение):
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните
активи, атмосферния въздух,атмосферата, водите, почвата, земните недра,
ландшафта,природните
обекти,
минералното
разнообразие,
биологичното
разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и
групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от
естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и
техните местонахождения, рисковите енергийни източници  шумове,вибрации,
радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Не се очаква въздействие върху хората и тяхното здраве, материалните активи, атмосферния
въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти,
минералното разнообразие, защитените територии, единични и групови паметници на културата
и т.н.
Очакваното въздействие от отпадъците е практически нулево.
Очакваното въздействие върху биоразнообраието защитените зони и територии е нулево.
Предложението няма отнощение към геоложка основа, ландшафт, единични и групови
паметници на културата.
2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Имота не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените
територии.
Имота попада защитена зона от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за
биологичното разнообразие BG 0002093 „Овчарово” за опазване на дивите птици.
3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно,
средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието се очаква да бъде непряко, минимално, дълготрайно и в рамките на допустимите
граници.
4.Обхват на въздействието  географски район; засегнато население;населени
места (наименование, вид  град,село, курортно селище, брой жители и др.).

Въздействието се очаква да бъде локално, ограничено в обсега на обекта.
5.Вероятност на поява на въздействието.

Не се очаква поява на въздействие.
6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Степен на въздействие – нулево
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Предложението не се нуждае от включване на специални мерки-достатъчно е да се спазват
изискванията.
Проектирането и изграждането на птицефермата ще отговаря изцяло на заложените в
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българското законодателство изисквания.
8.Трансграничен характер на въздействията.

Въздействието ще има локален характер и ще се ограничи само в рамките на птицефермата. Не
може по никакъв начин да се очаква трансгранично въздействие.

………………………………….
…………………………………………..
Дата:

име и подпис на Възложителя
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