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НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ:  

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ЦЕХ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКОПРОДУКТИ В УПИ VI,КВ.91Б,ГР.СМОЛЯН 
 
 
І. Информация за контакт с възложителя 
 
1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и 

единен идентификационен номер на юридическото лице: 

РОСЕН БИСЕРОВ ПОРЯЗОВ  
местожителство: град Смолян 
Гражданство Българско 
 
2. Пълен пощенски адрес: 
град Смолян,обл.Смолян,ул.«Миньорска» №1,бл.«Строител» ет.6, ап.22  
      
3. Телефон, факс и е-mail: 0878385569; E mail: fungorosi@abv.bg 
 
4.Лице за котакти: 
Росен Бисеров Порязов, 
адрес:гр.Смолян,обл.Смолян,ул.«Миньорска» № 1,бл.«Строител»ет.6,ап.22  

 
II. Характеристики на инвестиционното предложение: 
1. Резюме на предложението 
 Проектът представлява вътрешно преустройство на съществуващо метално хале на един етаж. 
Съществуващата сграда представлява еднопространствена метална конструкция от колони и 

ферми на ос 6,00м. с външни тухлени стени между колоните, метални столици върху фермите и 
покриване с ЛТ ламарина.  

В сградата съществува частично второ ниво на височина 220 см.върху метални колони и греди  
и дървена подова настилка. 

Сградата е северозападната крайна част от съществуващо хале разположено в три УПИ.  
До момента обекта е функционирал като дърводелска работилница.  
Проектът предвижда вътрешно преустройство на халето с цел създаване на цех за екопродукти 

предимно преработка на гъби. 
Предвижда се чрез монтаж на стенни термопанели-15см. образуване на три хладилни 

камери.Чрез монтаж на термопанели-10 см. и алуминиева дограма се подменя металната ограда от 
западната страна на сградата,а чрез термопанели-4см.образуване на работни и битови помещения. 

Съществуващата метална конструкция до Н-220см.се използва за образуване на второ ниво над 
битовите помещения за стая за почивка и офис. Достъпът до това ниво е чрез нова метална 
вътрешна стълба. 

Разпределенията са направени на база технологичен проект за разстановка на необходимите 
уреди и агрегати обслужващи технологичния процес. 



 

Предвижда се полагане на нова подова настилка от шлайфан бетон и полагане на 
топлоизолация под него. 

Предвижда се подмяна на покривната ЛТ ламарина с покривни термопанели с дебелина 
10см.Не се предвижда промяна на съществуващата конструкция на сградата,както и на покривните 
носещи елементи-ферми и столици. 

В обемно отношение не се предвижда промяна на сградата. 
Предвидена е фасадна облицовка на стените с термопанели с дебелина 4см. и образуване на 

изолационен цокъл от облицовка с местен камък. 
В околовръст на сградата се предвижда изграждане на водоплътен тротоар с ширина 120см. 
Производственият капацитет на цеха е 1000 кг. гъби на ден при едносменен и двусменен режим 

на работа в активен сезон , при плаващ график на почивни дни на работниците 
Сградата е водоснабдена от градска водопроводна мрежа на град Смолян. 
Отпадъчните води са заустени в канализацията на гр. Смолян, като количествата ще са – 0.2 

куб. м. на ден 
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7, буква „б" и 

буква „д" на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи 
на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (ОВОС). 

На основание чл. 93. ал.З от ЗООС. компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът 
на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба. 
      2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение е  вътрешно преустройство на съществуваща производсвена 
сграда на един етаж. 

Необходимите суровини (диворастящи гъби) за производството ще се доставят в сурово 
състояние от изкупвателни пунктове.  

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности: - не  
4.Подробна информация за разгледани алтернативи: 
По отношение на алтернативи, предвид наличието на готова сграда която да се преустрои за 

нуждите на производството, проектът е без друга алтернатива. 
Допълнително предимство е близостта на път от републиканската пътна мрежа  и много 

добрите възможности за транспортен  достъп за доставка на суровини. 
5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности 

по време на строителството: 
Обектът е разположен в УПИ VI, кв.91б на гр.Смолян покриващ изцяло ПИ №289- собственост 

на Инвеститора. 
Проектът представлява вътрешно преустройство на съществуващо метално хале на един етаж. 
Площ на УПИ-1113,00 кв.м.,   Застроена площ-290,80кв.м. 
Разгъната застроена площ-327,40кв.м., Застроен обем-1500,00куб.м. 
Не е наложително осигуряване или закупуване на допълнителни площи при реализиране на 

инвестиционното намерение. 
       6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет: 

Проектът представлява вътрешно преустройство на съществуващо метално хале на един етаж. 
Площ на УПИ-1113,00кв.м.,   Застроена площ-290,80кв.м. 
Разгъната застроена площ-327,40кв.м., Застроен обем-1500,00куб.м. 
Производственият капацитет на предприятието ще е 1000 кг. гъби на ден което включва 

следните дейности: 
- изкупуване и приемане на суровината 
- обработка – прясна охладена , замразена суха и бланширана гъба. 
- съхранение 
- експедиция 



 

  За нуждите на предложението са предвидени необходимите производствени, складови, 
санитарно-битови помещения. 
        За водоснабдяване и ел.захранване на имота ще се ползва съществуващата инфраструктура в 
района чрез  съответните отклонения и разрешителен режим от институциите.  
        Съществуващата довеждаща пътна инфрастутура е напълно досататъчна и ще бъде бъде 
изпозвана за реализацията на инвестиционното предложение. 
         Теренът ще  се запази със съществуващата денивелация и  растителност 
         Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на един етап в рамките на 3-5 месеца 
след получаване на всички разрешителни документи. 

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: 
       Проекта ще се реализира  в град Смолян. 
       Не е необходимо строителството на нова пътна инфраструктура. 
       Съществуващата сграда е присъединена към водопроводната и канализационна мрежа на 
«ВиК» ЕООД Смолян и не са необходими допълнителни водни количества за водоснабдяване, за 
удостоверяване на което е издадено становище изх. №  ПТО-89/13.03.2017г.  
       Съществуващата сграда е присъединена към електроразпределителната мрежа на «ЕЖН ЕР 
България»АД, и не е необходимо изграждане на нови съоръжения за предоставяне на допълнителна 
ел. мощност . Издадено е Становище  изх. №6564922-1/04.04.2017г. 

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване: 
Срокът за който ще бъде изградено и въведено в експлоатация инвестиционното предложение се 
очаква да бъде до  6 месеца.Този срок включва следните етапи: 

• Предварителен етап – д о 2  месеца, със следните дейности:   
- проектиране; 
- съгласуване, получаване на разрешения; 
- избор  на изпълнител; 
- сключване на договор за възлагане; 
• Строителен етап - с продължителност  до 3 месеца,включващ дейности по: 
- доставка и материали 
- строителство: 
Вътрешно преустройство на помещенията; 
Направа на тротоар около сградата  
• Заключителен етап - с продължителност 1  месец включва:  

           - приемателни комисии; 
  - получаване на разрешение за въвеждане на обекта в експлоатация. 
9.Предлагани методи за строителство: 

         Проектирането на инвестиционното предложение е  еднофазно-технически проект. 
Проектното решение е съобразено, изцяло с техническото задание, със законовите и нормативни 
изисквания. Настоящата информация за оценка на необходимостта от изготвяне на доклад за 
ОВОС е изготвена на базата на изготвения инвестиционен проект.  
          Използваните методи за строителство са традиционни съобразени с технологията за монтаж 
на термопанели , на вътрешни инсталации ЕЛ и ВиК и технологично оборудване и довършителни 
СМР – мастилки , замазки ;  

10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията. 
          По време на изграждането на инвестиционното предложение ще бъдат необходими основно 
термопанели и стоманени профили – доиставка от производител.  
          Ще се използват незначителни количества  строителни материали:чакъл,баластра филц, 
пясък, трошляк, бетон за настилка около сградата и шлайфан бетон в произв. помещения и др. 



 

          Материалите ще се доставят от  фирмата изпълнител или нейни доставчици.  
          За ползване на природни ресурси  - /питейна вода/ по време на строителството  и 
експлоатацията на инвестиционното предложение ще се ползва  съществуващото захранване на 
обекта от  водопреносна мрежа на град Смолян . 
         Не предвижда ползване на невъзобновими природни ресурси, нито във фазата на 
строителството, нито по време на експлоатацията на обекта.  

Ще бъдат използвани на обекта и:  
- Електроенергия за захранване  
- Вода за производствени нужди;  
- Вода за питейно-битови нужди; 

         Обекта е с производствено предназначение.Суровини и материали имащи пряко отношение 
към опазване на околната среда не са предвидени за използуване  
        11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране: 
        Очаква се такива да се формират в минимални количества при извършване на монтажните 
работи , като основно ще бъдат остатъци от термопанели, метални конструкции и незначително 
количество земни маси и твърди битови отпадъци.  
Обектът е с производствено предназначение.Управление на дейностите по отпадъците предвижда 
мерки за постигане на  целите: 
1. намаляване или ограничаване образуването на отпадъци, както и на степента на тяхната 
опасност; 
2. рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване; 
3. екологосъобразно обезвреждане; 
    Предвижда се : 
-    Строителят да осигури разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци 
по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране и оползотворяване, 
регламентирани в Наредбата за управление на СО.       
 -  Превозване на образуваните  твърди битови отпадъци  до посоченото място от общинска 
администрация  за  тяхното съхранение или последващо третиране;  

От горепосочените мерки е видно,че  няма де се допусне увреждане на съседните имоти, както 
и на околната среда и замърсяване с битови , строителни  и промишлени отпадъци . 
      Суровини и материали, имащи пряко отношение към опазване на околната среда не са 
предвидени за използуване , като изключим  предвидените при реализацията на проекта  
строителни материали. 
       Възможните от тях ,ще бъдат повторно използвани /рециклирани/ . 
       Остатъчните количества от тях ще бъдат третирани по съответния нормативно установен ред. 
Ще бъдат генерирани основно строителни отпадъци и съгласно Наредба 3 от 01.04. 2004 г. за 
класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004 г.) приложение 1 към чл. 5, ал. 1 от нея,са както 
следва: 
№   Вид на  

Отпадъка 
Наименование на отпадъка Шифър     Третиране 

1          2        3       4             5 

1 Неопасни- 
битови 

Твърди битови отпадъци 20 03 01  Регионално депо за ТБО                                                

    
2.1                                

Неопасни-
строителни 

Изолационни материали  
 

17 06 01 и 
17 06 03 

Депо за строителни 
отпадъци 

2.22  Смеси от строителни отпадъци 
(бетон, тухли, керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични изделия), 
различни от упоменатите в 17 01 06  

 
 
17.01.07 

Депо за строителни 
отпадъци 



 

Строителните отпадъци ще се извозват на специална депо/площадка, определена от общинска 
администрация, а ТБО ще се събират и извозват от фирмата концесионер и третират в последствие 
на регионалното депо. 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху 
околната среда. 

 По отделните  компоненти на околната среда мерките за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда са:  

1. Атмосферен въздух. 
 Качеството на атмосферния въздух в района е добро. Няма развита тежка индустрия, нито 

големи източници на вредни емисии или замърсители с неорганизирани вредни вещества. 
Незначителни локални емисии от изгорели газове ще се формират от преминаващите МПС, но 
потокът от коли е минимален. Транспортното разстояние за доставка на строителни материали 
трябва да бъде, по възможност най-кратко, при поддържане на подходящо качество. 

Незначително локално емисионно завишено съдържание на прах може да се очаква при 
извършване на изкопни работи по време на строителството за оформяне на тротоар около сградата, 
но въздействието ще е само в рамките на обекта. Количеството на изгорелите газове ще е 
минимално, като и то може да се сведе до незначително при работа с изправна техника. Освен тези 
мерки е необходимо да се предвидят мерки за намаляване на въздействието от горивата използвани 
за строителната механизация и транспортната техника. 

2.Подземни и повърхностни води 
Предназначението на обекта е производствено , като формираните  битови и дъждовни отпадни  

води ще бъдат отвеждани организирано. 
3. Шум и вибрации. 
Няма   източници на вредни физични лъчения.Инцидентно завишено шумово натоварване ще 

има при изкопно-подравнителни дейности, но те са с временен характер. Интензивните строителни 
работи ще се изпълняват само през деня. 

Строителната механизация и машини трябва да отговарят на изискванията на Директивите на 
ЕС за допустимите нива на шум от строителни механизация и строително оборудване. 

4.Отпадъци. 
По време на строителството на обекта формираните отпадъци: части от панели, метални 

конструкции, строителни , скални и земни маси ще бъдат ще бъдат третирани съгласно 
нормативните разпоредби на действащото законодателство в страната.ТБО ще бъдат извозвани до 
регионалното депо , а  строителните  и остатъчните скални извозвани до депо, определени от 
общинска администрация,при необходимост съгласувано с РИОСВ-гр.Смолян. 

5.Земи и почви. 
Дейностите които се изпълняват са само в обема на съществуващата сграда . 
При ползване  на  товаро-разтоварната техника,за да не се предизвика аварийно изпускане на 

гориво или масло от тях,  е необходимо същата да се държи винаги в изправно състояние. 
6.Биологично разнообразие. 
Инвестиционното предложение  ще се реализира само в обема на съществуващата сграда. 
Извън сградата се изпълняват незначителни дейности по планировка – тротоар от северната и 

източната страна , така че  въздействието по време на строителството  върху флората и фауната ще 
е незначително. 

Инвестиционното предложение  не попада в границите на защитена територия по смисъла на 
Закона за защитените територии  и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона 
за биологичното разнообразие. 

Най близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград – Мурсалица” за опазване на 
дивите птици, отстояща на около 1.2 км.  

Имотът не попада и не граничи със СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и 
минерални водоизточници. 



 

Площадката на обекта е част от бивша производстена площадка – дърводелски цех и няма 
налична растителност. 

Няма локализирани и известни находища на редки, защитени и ендемични растителни 
видове,конкретно за площадката на реализация на инвестиционното предложение. 

Няма да се извършва сеч на дървета и храсти, както и да се засягат околни площи и терени. Не 
се отнемат местообитания на птици , гризачи и други животински видове.  

Предвид местоположението си имотът няма отношение към миграционен коридор за 
прелетните птици и към местната ихтиофауна.  
      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). 

- НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 
     14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 
•  Разрешение за строеж 
• Санитарно становище от ОДБХ - гр.Смолян  

15.  Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 
Не предвижда създаване на дискомфорт в близост до строителството. Обекта се разполага в 

съществуваща производствена зона с разположени в съседство други производствени цехове, така 
че извършването на СМР в традиционните работни часове от 08.00 до 18.00 ч.  няма да породи  
дискомфортът през часовете за почивка на хората.  

Предназначението на обекта изключва допълнително замърсяване на околната среда т.е не 
могат да доведат до промяна или дисбаланс в съществуващата екосистема в района. 

16.Риск от инциденти: 
При Оценката от рискови ситуации  се отчитат както предвидимите така и непланираните но 

предвидими  събития,възможност от възникване на аварии,извънредни ситуации, увреждане на 
работната и околната среда и т .н.среда  
         Необходимо е същото преди започване изпълнението на обекта Изпълнителя  да разработи 
инструкция за безопасна работа, която работещите на обекта са задължени да спазват и не допускат 
следните опасности: 

- топлинно натоварване през горещите летни месеци; 
- простудни и респираторни заболявания в студени сезони; 

         - опасност от падане от височина  
         - притискане                  

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. 

Инвестиционното предложение  не попада в границите на защитена територия по смисъла на 
Закона за защитените територии  и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона 
за биологичното разнообразие. 

Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград – Мурсалица” за опазване на 
дивите птици, отстояща на около 1.2 км.  

Имотът не попада и не граничи със СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване 
и минерални водоизточници. 

В района на обекта няма установени подземни богатства със стопанско значение. 
Застрояването, свързано с реализацията на обекта практически не би могло да окаже негативно 
влияние върху минералното разнообразие в района. 

При бъдещата реализация на обекта не се засягат местообитания на животински видове. 
Обектът не попада и не граничи със защитени природни територии. В близост до площадката 

няма растителни и животински видове, включени в Червената книга на България. 
Целенасочени археологически проучвания на територията на площадката не са извършвани.  



 

        Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение: 

Въздействия върху елементи от Националната екологична мрежа  не се очакват.Имотът в 
който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на 
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.  

Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград – Мурсалица” за опазване на 
дивите птици, отстояща на около 1.2 км.  
         Не се очаква  отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в горецитираната 
близкоразположена защитена зона поради следните мотиви: 

1. Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде в имот с определен начин на трайно 
позване ; 

2. Не се  предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на местообитания или 
популации на видове и безпокойство на видове предмет на опазване в горецитираната защитена 
зона; 

3. В района на инвестиционното предложение от наличните данни не се очакват кумулативни 
въздействия, които могат да окажат въздействие върху близко разположената защитена зона. 

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на 
обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи. 

- няма ползватели на земи 
3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 
Няма зониране на земите представени в инвестиционното предложение.Теренът е утвърден за 

инвестиционното предложение. 
4.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарноохранителни зони и др. Национална екологична мрежа: 
Най-близко разположената защитена зона е BG0002113 „Триград – Мурсалица” за опазване на 

дивите птици, отстояща на около 1.2 км.  
Предвид на характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелството ,че не попада  

в границите на защитената зона с реализацията си, инвестиционния проект  няма вероятност от 
отрицателно въздействие върху защитената зона и  видовете опазвани в нея 
Реализацията на проекта не засяга, а и липсват в близост санитарно-охранителни зони или 

регистрирани паметници на културата. 
5. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

   Обектът попада в урбанизирана  територия. Инвестиционното намерение няма отношение към 
налични природни ресурси.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в 
района няма да бъдат засегнати. 
   6. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 
   Естеството на инвестиционното положение е тясно свързано с наличните природни дадености на 
района, съществуващите сгради и терени. В този аспект избора на друг терен и площи за обекта са 
без алтернатива. 
 
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 паметници на културата, 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.    



 

- хората и тяхното здраве 
Технологията на изграждане на разглежданото съоръжение не създава условия за възникване на 
комплексни здравни вредности, които да влияят върху работещите на обекта и населението в 
района.  
По време на строителството, по отношение на строителните работници, неблагоприятен здравен 
ефект могат да окажат редица фактори на работната среда и трудовия процес, а именно: 
-Неблагоприятен микроклимат; 
-Шум; 
-Вибрации; 
-Замърсяване на въздуха; 
Прах. Строителните работници са изложени на неорганизирани прахови емисии. Едродисперсните 
прахове могат да имат само дразнещ характер върху горните дихателни пътища. 
-Травматизъм. Строителните работници, ангажирани с изкопни и монтажни работи, са с най-
висока честота на трудов травматизъм.Има опасности при работа с остри ръбове,стърчащи 
предмети и изпъкнали елементи.Опасност също съществува  от електрически ток при  работа с 
ел.съоръжения и засягане на положени вече кабели.  
-Тежест на труда. Въпреки механизацията на голяма част от строителните дейности, част от тях 
изискват тежък физически труд, вдигане и пренасяне на наднормени тежести. Друга 
неблагоприятна особеност в много от дейностите е, че те се извършват в неблагоприятна работна 
поза и при значително статично напрежение на мускулите на тялото и крайниците. Това може да 
доведе до микротравми, до заболявания на опорно-двигателния апарат и нервно-мускулната 
система. 
Необходимо е оторизираните лица да съблюдават за спазването на мероприятията за безопасност, 
хигиена на труда и пожарната безопасност, за да се гарантира нормална здравна среда на работа и 
да извършват мониторинг за здравното състояние на работещите. 
Условието за здравна защита на населението са спазени и не се очаква въздействие върху здравето 
на живеещите в близост. При спазване на всички инструкции и строг контрол и управление на 
качеството на работната среда, не се очакват неблагоприятни въздействия върху здравето на 
работещите на обекта и населението в района. 
В заключение: По време на строителството не може да има неблагоприятен здравен ефект върху 
населението.По време на строителството, факторите на работната среда могат да оказват известно 
незначително въздействие върху здравето на работниците. Ефектът ще е временен и при 
предприемане на мерки за опазване здравето и безопасността на работниците, той ще е минимален. 
-  атмосферен въздух 
Върху качеството на атмосферния въздух по време на строителство има нищожна вероятност 
да  окажат влияние: 
1. Прах:  През времето на строителството основни източници на прах са изкопни работи и 
съпроводените с тях товарене, транспортиране и депониране на изкопните материали .  
Предвидените за изпълнение на обекта дейности извън съществуващата сграда са минимални и 
няма да окажат влияние върху качеството на атмосферния въздух. 
2. Токсични газове и  Миризми 
-От автотранспорта : предвижда се използване на техника само за доставката на суровини и 
материали за обекта , инцидентно в рамките на обичайното движение на ППС по уличната мрежа .   
За останалите дейности ще се ползва ел. енергия и ръчен труд за двигателна сила; 
   В периода на строителството на инвестиционното предложение може да предизвика минимално 
несъществено влияние в локален мащаб върху атмосферния въздух на площадката през време на 
строителство, което няма да се отрази на съседните територии. 
1.2 Организирани източници на отпадни газове:  не се очакват 
1.2.1 Емисии от енергийни източници –  
1.2.2 Емисии от производствената дейност – 
1.1.3 Неорганизирани емисии на вредни вещества във въздуха: не се очакват 



 

1.4. Източници на неприятни миризми: -не се очакват 
1.5 Анализ на въздействието на  проекта върху качеството на атмосферния въздух: 
     Влиянието на обекта върху качеството на атмосферния въздух е: 
• Локално по обхват 
• Незначително по степен на въздействие 
Обща оценка по отношение на атмосферния въздух- с реализирането си проекта /обекта/ по време 
на строителство ,няма да се яви като замърсител на атмосферният въздух над ПДК,т.е. обекта не 
замърсява атмосферния въздух. 
- Води: Инвестиционното намерение няма пряко отношение към компонент "води". 
Питейна вода по време на изпълнение на проекта ще се ползва от водопреносната мрежа на 
гр.Смолян 
2.1 Източник на водоснабдяване градската водопреносна мрежа съгласно договор с “В и К”ЕООД 
гр.Смолян 
- за битови нужди – от  водопроводната мрежа.  
Необходими количества: 
- дневно 0.2 куб.м      - месечно   6куб.м    - годишно  72 куб.м 
2.2 Отпадни води. 
вид на локалната канализационна система : няма 
- общо количество на отпадните води дневно – 0.5 куб.м  
- вид на градската канализационна система: - смесена 
2.2.1 Отпадъчни води ,зауствани в повърхностни води, течения и водоеми: НЯМА 
2.2.2 Отпадни води зауствани  в  съществуващата канализационна мрежа: 
наличие на ПСОВ: ИМА  
- количество отпадни води: 
- дневно  -  0.5   куб.м, - месечно -   15  куб.м, - годишно 180 куб.м 
2.2.3 Отпадни води ,зауствани в подземни хоризонти : НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ 
2.2.4 Отпадни води ,зауствани в изгребна яма: НЕ СЕ ПРЕДВИЖДАТ 
2.3 Утайки- не 
 Обща оценка по отношение на води- с реализирането си проекта по време на строителство  
няма да се яви като замърсител на водите  над ПДК. 
- Почви:Плануваната дейност не предполага химично замърсяване или друго увреждане на 
почвата. Необходимо е да се работи с изправна техника, за да не се създадат предпоставки за 
аварийни разливи на масло и гориво. 
-Земни недра: По време на строителството на обекта  НЕ СЕ ОЧАКВА НИКАКВО 
въздействиЕвърху геоложката среда  
- Ландшафт: Дейностите които се извършват са вътрешно преустройство на съществуваща сграда.  
Строителството на обекта НЯМА да наруши ландшафта на района. 
 -Биологичното разнообразие и неговите елементи:Строителството и функционирането на 
разглеждания обект няма да окаже НИКАКВО въздействие върху флората и  фауната в района. Не 
се очаква пряко или косвено отрицателно въздействие по отношение биологичното разнообразие за 
района. 
-Шумове, вибрации, радиация: ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НЕ СЕ ОЧАКВАТ 
НАДНОРМЕНИ НИВА НА ШУМОВЕ И НЯМА ВЪЗМОЖНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ВИБРАЦИИ И 
РАДИАЦИЯ 
- Защитени територии 
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в 
границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в 
границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко 
разположената защитена зона е BG0002113 „Триград – Мурсалица” за опазване на дивите птици, 
отстояща на около 1.2 км.  



 

-   Паметници на културата: Целенасочени археологически проучвания на територията на площа 
на проекта не са извършвани и не  са установени предмети или постройки с археологическа 
стойност. Обекта не е заведен в архивите и регистрите на НИПК. 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение: 
Реализацията на предложението няма да окаже отрицателно въздействие върху елементите от 
Националната екологична мрежа. Евентуално въздействие в рамките на строителната площадка ще 
се окаже по време на строителството, но то ще е в ще е ограничено в рамките на допустимото от 
подобен вид съоръжения. Предизвиканите шумови натоварвания ще са минимални и няма да 
породят безпокойство сред биоразнообразието в близост до обекта. 
3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и 
дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 
Въздействие върху земеползването: 
Териториален обхват: малък 
Степен на въздействие: незначителна 
Кумулативно и комбинирано въздействие - няма 
Въздействие върху атмосферния въздух: 
Териториален обхват - малък 
 Степен на въздействие - незначително 
 Продължителност на въздействието - краткотрайно  
Честота на въздействието - ниска 
 Кумулативно и комбинирано въздействие – няма 
Въздействие върху водите:  
 Териториален обхват - малък 
Степен на въздействие – незначително  
 Продължителност на въздействието - краткогосрочно 
 Честота на въздействието - постоянно 
 Кумулативно и комбинирано въздействие – няма  
  Въздействие върху почвата: 
 Териториален обхват - малък 
Степен на въздействие - постоянен 
 Продължителност на въздействието - дългосрочна 
 Честота на въздействието - постоянна 
 Кумулативно и комбинирано въздействие - няма 
  Въздействие върху ландшафта: 
 Териториален обхват: малък 
Степен на въздействие: запазва се характера на ландшафта-антропогенен 
Честота: постоянна 
Възможност за възстановяване: частично 
Кумулативен ефект: не се очаква .   . 
 Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи: 
Териториален обхват: малък 
Степен на въздействие: незначителна 
Честота: постоянна 
Продължителност:дългосрочна 
 Възможност   за   възстановяване:  да    
Кумулативно и комбинирано въздействие : няма 



 

Може да се каже, че евентуалната реализация на инвестиционното намерение няма да създаде 
дисбаланс в параметрите на околната среда – и няма да превиши нормативите на ЗООСВ и 
поднормативните му актове. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
• Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната 
среда и мерките за постигане на добро състояние на водите . 
4.Обхват на въздействието-географски район;засегнато население;населени места 
(наименование, вид-град, село,курортно селище,брой жители и др.) 
Въздействието от обекта ще се прояви локално,само в ограничената територия на обекта.  

5.Вероятност на поява на въздействието. 
Въздействието се появява със започване и по време на строителството Не се очаква проява на 
въздействие след приключване  на строителството. 

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 
Въздействието на обекта върху отделните компоненти на околната среда по време на 
строителството ще е краткотрайно, несъществено и възстановимо. 
7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното пред- 
ложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на зна- 
чителните отрицателни въздействия върху околната среда. 
Мерките за намаляване въздействието върху околната среда са: 
- Строителните машини и транспортни  средства да се поддържат в изправност - Опазване на 
въздуха, водите и почвите от замърсяване  
- Да се предвидят места и съдове за временно депониране на битовите отпадъци до извозването 
им от специализирана фирма- Запазване на района на строителство и прилежащите терени от 
замърсяване 
Очаква се въздействието да е незначително, в рамките на обекта, с възможност за възстановяване 
след прекратяване на дейността. 
8.Трансграничен характер на въздействията. 
Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на  проекта  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

        В преценката за инвестиционното предложение са направени препоръки за свеждане до 
минимум на негативните въздействия на проект „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА 
ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКОПРОДУКТИ В УПИ 
VI, КВ.91Б, ГР.СМОЛЯН 
 
       Строителството на обекта няма да предизвика замърсяване на околната среда над установените 
норми. Замърсяванията са  с ограничен обхват в границите на обекта и се оценяват като твърде 
незначителни. От тях не произтича отрицателно въздействие върху други обекти и компоненти на 
околната среда. 
 
 

          Инвеститор:.................................................. 

                                           Росен Порязов                                                                                                                        


