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Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 

„Металарм 2019“ ЕООД      

Седалище: 3000 гр. Враца, общ. Враца, ул. „Георги Апостолов” № 8, ет. 2 

 

2. Пълен пощенски адрес. 

3700 гр. Видин, област Видин, община  Видин, ж. к-с „Съединение“, бл.3, ет.2, ап.6  

  

3. Телефон, факс и e-mail. 

0898 761 777; metalarms@mail.bg   

 

4. Лице за контакти. 

Владимир Йорданов Цветков 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Инвестиционното предложение е за изграждане на нова  площадка за извършване 

на  търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦМ). Тя  ще бъде 

площадка № 3 на фирма „Металарм 2019“ ЕООД, имаща разрешение за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци с Решение №06-ДО-397-00/31.05.2021г. на директора 

на  РИОСВ – Монтана. Площадката е разположена в част от поземлен имот(ПИ) с 

идентификатор 00672.580.203 по кадастралната карта(КК) и кадастралните регистри(КР) 

на с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин и е с площ 4000 кв. м. Ползва се, съгласно сключен 

договор за наем със собственика. На площадката ще постъпват посочените отпадъци и 

ще се съхраняват там до предаването им на други фирми за оползотворяване. За всеки 

отпадък ще има определено място за разполагане. Съхраняват се разделно по видове на 

обособени и обозначени със съответните кодове на отпадъците места. Там ще се 

извършва и сортирането. Предвидено е място за товарене и  разтоварване на отпадъците. 

Обектът ще бъде ограден и оборудван с видео наблюдение. Площта му е покрита с 

асфалт. 
 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

Инвестиционното предложение  не е  във връзка и кумулиране с други 

съществуващи и/или одобрени инвестиционни  предложения.  
 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 
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По време на строителството – строителни материали. 

По време на експлоатацията –  вода за битови нужди и ел. енергия.  

Водата за питейни нужди ще бъде от съществуващия водопровода на „ВиК“ 

ЕООД – гр. Видин.   

 Няма да се използват природни ресурси, които са невъзстановими или в 

недостатъчно количество. При реализирането на обекта ще се използват само стандартни 

материали, които се продават в търговската мрежа. 

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 

По време на строителството и експлоатацията  ще се генерират: 

-  битови отпадъци – 0,2 тона годишно, които ще се събират в съдовете 

разположени до площадката и са част от изградената система в община Димово за 

събиране и извозване на битовите отпадъци и ще се депонират на Регионално депо за 

битови отпадъци – Видин.  ; 

Битови отпадни води в района на площадката не се образуват. За битови нужди 

работниците ще ползват сградата на съществуващия в поземления имот магазин за 

строителни материали.  

По време на експлоатацията на обекта не се генерират промишлени отпадъчни 

води.  Технологичния процес не е свързан с използване на производствени води. 
 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

При реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се 

очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда при спазване на нормативните 

изисквания. Не се очакват негативни влияния върху отделните компоненти на околната 

среда и върху факторите, които и въздействат. Реализирането на инвестиционното 

намерение няма да предизвика замърсяване на атмосферния въздух, замърсяване на води 

и почви, както и на растителния и животински свят в района.  

По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение 

не се предвиждат дейности, при който ще се отделят емисии на замърсители на 

компонентите на околната среда, поради което обекта, с дейността си няма да доведе до 

замърсяване и дискомфорт на околната среда в района 
 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

Риск от аварии и инциденти не се очаква. Осъществяването на инвестиционното 

предложение не предвижда извършването на дейности , които могат да доведат до 

големи аварии и инциденти, застрашаващи околната среда и здравето на хората в района. 
 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби 

на Закона за здравето. 

По време на изграждане на обекта и при експлоатацията му не съществуват 

рискове за човешкото здраве. Няма рискови фактори водещи до увреждане на здравето 

на хората - шум,  вибрации, запрашване на средата, лъчения, химични фактори и 

биологични агенти,  респективно не се очакват неблагоприятни въздействия върху 

здравето на работещите на обекта и населението в района. 

Не се очаква неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената       

среда - води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане;  
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минерални води; шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани 

територии; йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените 

сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 

урбанизираните територии; химични фактори и биологични агенти в обектите с 

обществено предназначение; курортни ресурси и въздух. 
 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в част от поземлен имот с 

идентификатор 00672.580.203 по  КК и КР на с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин, който 

е собственост на Господин Лозанов Иванов. Другата част от имота е магазин за 

строителни материали. За ползването на обекта инвеститорът „Металарм 2019“ЕООД 

има сключен договор за наем със собственика.  Площадката се намира непосредствено 

до шосето Видин-Арчар-Монтана.  

Не е необходима площ за временни дейности по време на строителството. Не е 

необходима допълнителна площ при изграждане на обекта. Дейността се ограничава 

само в имота и съседни терени няма да бъдат засегнати. 
 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС. 

На площадката ще се извършват дейностите: 

- код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове 

R 1 – R 11 (предварителна обработка – сортиране) 

- код R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с 

кодове R 1 -  R12  с изключение на временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

За всеки конкретен код отпадък, коя дейност се прилага е посочено в таблицата. 

Капацитет по видове отпадъци: 

- Черни метали – 2000 тона на година 

- Цветни метали – 40 тона на година 

Кодове и количества на отпадъците и дейности по третиране са посочени в 

следващата таблица: 

№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) Код Наименование 

1 2 3 4 

1. 02 01 10      Метални 

отпадъци 

код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 

(предварителна обработка – сортиране) 

код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12  с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

250 

2. 12 01 01      
 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

черни метали 

код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12   с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

190 
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3. 12 01 02      Прах и частици 

от черни 

метали 

код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12   с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

80 

4. 12 01 03      

 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

цветни метали 

код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12   с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

6 

5.  

12 01 04      
 

Прах и частици 

от цветни 

метали 

код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12   с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

2 

6. 16 01 17      Черни метали код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 

(предварителна обработка – сортиране) 

код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12 I с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

350 

7. 16 01 18      Цветни метали код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 

(предварителна обработка – сортиране) 

код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12  с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

8 

8. 17 04 01      Мед, бронз, 

месинг 

код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 

(предварителна обработка – сортиране) 

код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12   с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

4 

9. 17 04 02      Алуминий код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 

(предварителна обработка – сортиране ) 

код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12   с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

2 
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10. 17 04 03      Олово код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12   с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

2 

11. 17 04 04      Цинк код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12   с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

1 

12. 17 04 05      Желязо и 

стомана 

код R12– Размяна на отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 

(предварителна обработка – сортиране) 

код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12   с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

130 

13. 17 04 06      Калай код R13– Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12  с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

1 

14. 17 04 07      Смеси от 

метали 

код R12 -  Размяна на отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1-R 11 

(предварителна обработка – сортиране) 

 код R13- Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

100 

15. 17 04 11      Кабели, 

различни от 

упоменатите в 

17 04 10 

код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 

(предварителна обработка – сортиране) 

код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12   с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

6 

16. 19 10 01      

 

Отпадъци от 

желязо и 

стомана 

код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 

(предварителна обработка – сортиране) 

код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12 I с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

125 
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17. 19 10 02      

 

Отпадъци от 

цветни метали 

код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 

(предварителна обработка – сортиране) 

код R13– Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12  с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

4 

18. 19 12 02      Черни метали код R13– Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12   с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

120 

19. 19 12 03      Цветни метали код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12   с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

4 

20. 20 01 40      Метали код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 

(предварителна обработка – сортиране) 

код R13– Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12  с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

635 

21. 15 01 04 Метални 

опаковки 

код R12 – Размяна на отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 

(предварителна обработка – сортиране) 

код R13 – Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с кодове 

R 1 -  R12   с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на площадката 

на образуване до събирането им 

20 

 

Основните процеси, които се извършват на площадката са: 

- Приемане -  отпадъците ще постъпват с автомобил или донесени на място 

от физически лица, които ще се измерват на място. Ще бъдат в насипно състояние, 

контейнери, палети, пакети. Отпадъците ще са с произход от страната или внос от друга 

страна. Ще се извършва визуален контрол на постъпващите количества, като се 

преглеждат за наличие на примеси и други отпадъци. Определяне на кода и 

наименованието на отпадъците, закупувани от физически лица. Физическите лица ще 

могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на декларация за     

произход.    Сравнение на съответствието на отпадъците със заявения код и 

наименование при закупуването им от юридически лица.  При идентифициране на 

опасни отпадъци, части или детайли се отказва приемането им. Едро габаритните 

отпадъци ще се приемат само ако са нарязани предварително на по малка дължина, 

подходяща за транспорт. След входяща проверка, дали отговорят на изискванията, ще се 

разтоварват  на съответния сектор от площадката предвиден за конкретния  отпадък. 

Разтоварването ще се извършва със стандартни товарно подемни машини, когато са 

поставени в съдове или чрез директно изсипване, когато са в насипно състояние. Тези 
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машини ако са необходими ще се вземат под наем и ще се намират на площадката само 

докато се извърши разтоварването. 

- Съхраняване - отпадъците ще се съхраняват разделени по видове на 

съответния сектор от площадката. На площадката ще се обособят места за съхранение на 

отпадъците по вид и наименование. Ще бъдат поставени табели с код и наименование  за 

всеки вид отпадък. 

- Подготовка за предаване – дейностите по предварително третиране на 

ОЧЦМ ще включват сортиране. Сортиране ще се извършва ръчно.   

- Предаване – отпадъците ще се предават за оползотворяване чрез договор 

на фирми, имащи изискващия се документ. Товаренето ще се извършва със стандартни 

товароподемни  машини или ръчно. Тези машини ще се вземат под наем и ще се намират 

на площадката само докато се извърши товаренето.  Транспорта ще се извършва с 

автомобили под наем.    

 Методите и технологиите, които ще се прилагат за третиране на отпадъците са 

само механични методи -  сортиране. Сортирането ще се извършва ръчно. Извършва се 

сортиране на всеки код отпадък, за които е предвидено това , по размери (дължина и 

дебелина) с цел да се постигне   по-еднороден вид отпадъци, които впоследствие да се 

оползотворяват по-лесно. 

Ще се води редовно изискващата се документация от Наредба №1 от 04.06.2014г 

за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 

както и реда за водене на публични регистри. 

На площадката не се очаква наличие на опасни вещества от приложение №3 към 

ЗООС. 
 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на  нова пътна 

инфраструктура. Транспортния достъп до обекта ще се осъществява чрез 

съществуващата национална пътна мрежа. Площадката се намира непосредствено до 

шосето Видин-Арчар-Монтана.  
 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

Обектът ще се реализира на един етап. Съществуващите фази са: фаза на 

строителство и фаза на експлоатация.   

Инвестиционното предложение ще се реализира след получаване на положително 

решение по ОВОС или преценка за отсъствие на необходимост от такава. 

Не се предвижда закриване на обекта с последващо възстановяване и ползване. 

Площадката ще се експлоатира до отпадане на необходимостта от нея. Преди 

окончателно закриване отпадъците ще бъдат предадени за оползотворяване. Не са 

необходими специални действия за почистване, защото терена няма да бъде замърсен. 
 

6. Предлагани методи за строителство. 

Методите за строителство са изцяло съобразени с българското законодателство. 

Ще се използва стандартна строителна техника и материали. Използваните материали 

ще са с ясен произход и закупени от магазин.  
 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

С реализация на инвестицията ще се осигури законосъобразно третиране на 

специфични потоци отпадъци и осигуряване на последващото им оползотворяване.   



8 
 

Изграждането на площадката ще допринесе за увеличаване на количеството 

отпадъци, които се оползотворяват, както и ще спомогне за намаляване на замърсяването 

на околната среда чрез безконтролното изхвърляне на отпадъци. Инвестицията 

допринася пряко за увеличаване на процента  рециклирани ОЧЦМ. 

Осигуряват се и устойчиви работни места.  

 

8. 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 най-

близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в част от поземлен имот с 

идентификатор 00672.580.203 по  КК и КР на с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин.  
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Скица на имота 

 

 

 

 

 

 

 

Разположение на площадката. 
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Разположение на площадката спрямо защитена зона  „Арчар”  BG 0000497 за опазване 

на природните местообитания и на дивана флора и фауна.   

 
 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

Реализирането на проекта няма да наложи промени в досегашния начин на 

ползване на находящите се в близост територии. Съседните на площадката имоти са с 

начин на трайно ползване – пасище, изоставена нива и нива.  

 Няма да бъде нарушено земеползване. Инвестиционното предложение не 

включва усвояване на обработваеми земеделски земи. 
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10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

Територията на предложението не засяга чувствителни зони, в това число и 

санитарно охранителни зони на повърхностни и подземни водоизточници и    

съоръжения за питейно битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални  

 

води. Площадката на инвестиционното предложение не засяга обекти подлежащи на 

здравна защита. 

Местоположението на инвестиционното предложение не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони 

от екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко разположената  до терена на 

инвестиционното предложение е защитена зона „Арчар”  BG 0000497 за опазване на 

природните местообитания и на дивана флора и фауна.    
 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

Реализирането на инвестиционното предложение не изисква дейности като 

добив на строителни и инертни материали. Не е свързано с необходимост от изграждане 

на водопровод и електропровод.  В имота, където ще се реализира инвестиционното 

предложение, не е предвидено да се извършва жилищно строителство. 
 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

Издаване на  разрешение по реда на ЗУО за извършване на дейност с ОЧЦМ . 
 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

 

1. съществуващо и одобрено земеползване;  

Не се очаква отрицателно въздействие. Инвестиционното предложение не влиза в 

противоречие с настоящото и бъдещото ползване на други земи в района.  

 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

Площадката  не засяга мочурища, крайречни области, речни устия. Не се очаква 

отрицателно въздействие върху тях. . 

 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

Площадката  не попада в крайбрежни зони и морска околна среда. Не оказва 

отрицателно въздействие върху тях. 

 

4. планински и горски райони; 

Площадката  не попада и не е в близост с планински и горски райони. Не оказва 

отрицателно въздействие върху тях. 
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5. защитени със закон територии; 

Не се засягат защитени със закон територии. Не се очаква отрицателно 

въздействие 

 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Инвестиционното предложение не засяга елементи от Националната екологична 

мрежа.  Инвестиционното  предложение  няма  вероятност  да  окаже  отрицателно   

въздействие върху защитена зона „Арчар”  BG 0000497 за опазване на природните 

местообитания и на дивана флора и фауна.   Няма да доведе до нарушаване на целостта, 

структурата и функциите на защитената зона. 
 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Площадката не е част от ландшафт и обекти с историческа, културна или 

археологическа стойност. Не се очаква отрицателно въздействие. 

 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. 

Инвестиционното предложение не попадат и не е в близост с територии или зони, 

както и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Не 

се очаква отрицателно въздействие. 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се 

вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

Не се очаква отрицателно въздействие   върху населението и човешкото здраве, 

материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, 

ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 

територии. 

 Реализацията на инвестиционното предложение не създава предпоставки за 

замърсяване на атмосферния въздух. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика негативно 

влияние върху режима на водните течения, повърхностните и подземните води в района. 

Няма да окаже негативно въздействието върху почвите.  

С реализирането на инвестиционното предложение не се очакват нарушения или 

промяна на геоложката основа и земните недра в района 

С реализирането на инвестиционното предложение, няма да бъдат засегнати 

компонентите на ландшафта. 

Инвестиционното предложение няма да окаже вредно въздействие върху 

растителния и животинския свят. 



13 
 

Липсват предпоставки за възможни неблагоприятни въздействия по време на 

строителството и експлоатацията на предвиденият за реализация обект, върху 

единичните и групови недвижими културни ценности на територията на с. Арчар.  

 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Не се очаква отрицателно въздействие върху защитена зона „Арчар”                     

BG 0000497 за опазване  на природните местообитания и на дивана флора и фауна.     

Няма да доведе до нарушаване на  целостта, структурата и функциите на защитената  

 

 

зона. 
 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Инвестиционното предложение не предполага големи аварии и/или бедствия. 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

Вида на въздействието е пряко, краткотрайно, временно. 

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Географски район, засегнато население, населени места и др.- не се очаква. 

Териториалния обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще е 

ограничен и локален в рамките на имота, без да се засягат други имоти извън границите 

му. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Вероятността от поява на въздействието е сведена до възможният минимум. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

При спазване на нормативните изисквания за тази дейност не се очаква 

отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Дейността ще се 

извършва целогодишно за дълъг период. Обратимо въздействие. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения. 

Не  се очаква комбиниране с въздействието на други инвестиционни 

предложения. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Добра възможност за намаляване. 
 

10. Трансграничен характер на въздействието. 
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Обектът няма да предизвика трансгранични замърсявания на околната среда. 

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани 

с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите 

значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

Предвид характера на инвестиционното предложение, малката вероятност от 

значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве не са 

необходими специални мерки. Все пак трябва да се получи разрешение за дейности с 

отпадъци по реда на ЗУО за  обекта и се  провежда  първоначално и периодично  

обучение на персонала.  
 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

Обществеността е уведомена за инвестиционното предложение. Няма постъпили 

възражения, становища и предложения. 
 


