
ДО

ДИРЕКТОРА НА 

РИОСВ ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В отговор на писмо с изх. № ОВОС -142/12.02.2020 г., предоставям Ви исканата 

информация, а именно:

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС 

 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 

от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

за инвестиционно предложение –: „КРАВЕФЕРМА“   ПИ № 40939.601.24

м.“ДИНЧОВА КРУША“ по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на

ЗСПЗЗ на земл. с. Кърнаре, общ. Карлово, като се създаде УПИ 601.24 за

Кравеферма.

1. Информация за контакт с възложителя:

2. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, 

търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на 

юридическото лице:

ЕТ„ФАРМАКОН – АДЕЛА МАРИНОВА“, ЕИК  115081913, със седалище и

адрес на управление - гр. Карлово, ул. „Ангел Кънчев“ № 30, п.к 4300 

представлявано от Адела Петрова Маринова  – управител

3. Пълен пощенски адрес: гр. Карлово, ул. „Ангел Кънчев“ № 30, п.к 4300

4. Телефон: 0876 67 2279

5. Лице за контакти:  Стойко Цочев – тел.0876 67 2279

6. Резюме на инвестиционното предложение:

7. Характеристика на инвестиционното предложение

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение на Възложителят е ново и е за изграждане на Кравеферма за 

около 50 броя ЕПЖ (крави), която ще се състои от:

− Сграда – обор с площ 470 кв. м., тухлена-бетонна конструкция с ламаринен покрив, 

за отглеждане на животните;

− Навес за сено и слама с площ 180 кв. м., метална конструкция с ламаринен покрив;

− Селскостопанска сграда за съхранение на фураж, с площ 40 кв. м., тухлена-бетонна 

конструкция с ламаринен покрив;

− Спомагателна сграда - битова с площ 50 кв. м., сглобяема конструкция – сандвич 

панел, където ще се помещава персонал – 2-ма или 3-ма работника;

− Спомагателна сграда – портиерна с  площ 20 кв. м., сглобяема конструкция – сандвич

панел, за охрана и контрол в обекта;
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Обекта ще е с обща застроена площ около 760 кв м.

Имот № 40939.601.24 е с площ 6600 кв. м. и ще се ползва цялата площ на имотът.

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

обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното намерение ще се реализира в поземлен имот  40939.601.24

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

инвестиционни предложения;

    В  съседство  с  имота  са  разположени  земеделски  имоти,  чиято  функция  е

съвместима с инвестиционното предложение.

 Съседните  земеделски  земи  в   по-голяма  част  са  собственост  на  възложителя.

Взаимовръзката е само между отделните обекти собственост на възложителя.

Съобразено  е  с   минималните  разстояния  между  два  животновъдни  обекта

отглеждащи един и същ вид животни и за отглеждане на различни видове животни,

съгласно Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните

обекти. 

     На достатъчно отстояние е от индустриални предприятия, чието производство

да е свързано с отделяне в атмосферата на високи концентрации на вещества, вредни

за здравето на животните.

в)използване  на  природни  ресурси  по  време  на  строителството  и

експлоатацията  на  земните  недра,  почвите,  водите  и  на  биологичното

разнообразие;

 За  достъп  до  обекта  ще  се  използва  съществуващият  коларски  път  от  изток  /ПИ

40939.601.23/,  общинска  публична  собственост.  По  този  начин  е  осигурен  и

необходимия достъп при нужда и на противопожарните автомобили.

Ще се направи допълнително проучване относно възможностите за присъединяване

на обекта към разпределителната мрежа на енергийният оператор в района. Района е

електрифициран  и  най-вероятно  няма  да  има  нужда  от  изграждане  на  външна

електрическа кабелна линия.

В близост до ПИ № 40939.601.24 има съществуващ водопровод. Обекта ще се свърже

водопроводната мрежа на селото.

       Битово  –  фекалните  води  се  заустват  във  водонепропускаеми  резервоари  с

подходяща вместимост в границите на имотите  и ще се изчерпват  и извозват до В и

К оператор за последващо третиране. 

Земни недра и биологично разнообразие

По време на  експлоатацията на ИП не се предвижда използването на земни недра и

елементи на биологичното разнообразие.
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г) генериране  на  отпадъци  - видове,  количества  и начин  на  третиране,  и отпадъчни

води;

 По време на експлоатацията на фермата, като отпадък ще се формира основно тор,

който след престои в торохранилището, ще се изнася на нивите за торене.  Битовите

отпадъци  ще  се  събират  разделно   в  контейнерите  на  системата  за  организирано

сметосъбиране на общ. Карлово.

Ще се изгради изгребна яма за битово-фекалните води и водонепропускаеми торища

с   входна  изходна  рампа  за  събиране  на  оборския  тор.  Събраните  битово-фекални

води  периодично  ще  се  изчерпват  машинно  и  извозват  до  В  и  К  оператор  за

последващо  третиране,  тъй  като  „В  и  К”  ЕООД  Пловдив  не  може  да  осигури

заустване  на  отпадъчните  води.  Оборския  тор  след  ще  се  използва  за  наторяване

земеделски земи. 

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

    При извършване на дейностите няма да се замърсява околната среда.

  Приоритет  на  фермата  ще  е   постигане  и  прилагане  на  природосъобразно

управление.

    Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и 

дискомфорта на околната среда.

    Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно 

въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 

Поради незначителния и локален характер, ограничаващ се в рамките на имота не се

очаква кумулативен ефект от реализирането на инвестиционното предложение

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

предложение;

На  територията  на  община  Карлово  няма  предприятия,  класифицирани  като

такива  с  нисък  или  висок  рисков  потенциал,  поради  което  липсва  възможността

фермата да бъде засегната при възникване на голяма авария с опасни вещества.

Инвестиционното  предложение  обаче  може  да  бъде  изложено  на  риск  при

настъпване  на  природни  бедствия  –  пожар  в  околните  земеделски  терени  или

земетресение (районът се определя като такъв с висока сеизмична активност).

Ще се вземат  всички  необходими  мерки  за недопускане  на пожари,  които  биха

довели до замърсяване на околната среда. 

Ще бъдат проведени инструкции с персонала обслужващ обекта по безопасност и

охрана на труда и противопожарни мерки. 

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.

Не се предвиждат неблагоприятни въздействия от реализацията на инвестиционното

предложение  върху  факторите  на  жизнената  среда  по  смисъла  на  §  1,  т.  12  от

допълнителните разпоредби на Закона за здравето, а именно върху: 

- води, предназначени за питейно-битови нужди;

- води, предназначени за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 

лечебни или за хигиенни нужди;

- шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
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- 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;

Въздействието върху факторите на жизнената среда в резултат от дейността на 

обекта на ИП може да се определи както следва:

Не се очаква да има въздействие върху води, предназначени за питейно-битови 

нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или 
за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди.

На територията на обекта се очаква да бъдат генерирани шум и вибрации от 

дейността на обекта. 

Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради 

не се очаква да бъдат генерирани, т.к. обектът на ИП не предполага такива.

Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 

урбанизираните територии се създават от източници на електромагнитни полета, 

които могат да бъдат електропроводите, трафопоста, съоръженията за 

телекомуникация и далекосъобщения.

На територията на обекта не се очаква изграждане на нова техническа 

инфраструктура, в т. ч. и електропроводи, които биха могли да бъдат източник на 

нейонизиращи лъчения. 

Химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение – 

предметът на настоящото ИП не представлява обект с обществено предназначение. 

В близост до обекта на ИП няма курортни обекти.

В резултат от предвижданото нововъведение не се очаква да има промяна във вида 

на емисиите на вредни вещества във въздуха от територията на обекта.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството.

       Инвестиционното предложение ще се реализира в:

- Землище на с. Кърнаре, община Карлово, м.“Динчова круша“, ПИ 

№40939.601.24 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ на земл. с. Кърнаре. Площадката е разположена на 1 kм от 

регулацията на с. Кърнаре и на 500 м. от Републиканската пътна мрежа.

- Географски координати –     42°42'41.47"С,   24°38'28.97"И

- Поземлен имот № 40939.601.24 е собственост на ЕТ„ФАРМАКОН – 

АДЕЛА МАРИНОВА“.  

Гореописаният имот е разположен най-близко до  защитени зони BG0001493 

„Централен балкан – буфер“ и BG0002128  „Централен балкан – буфер“. 

     Обекта не е в близост с чувствителни зони, уязвими зони,  защитени зони, санитарно-

охранителни зони и др.

Поради местоположението на имота спрямо границите на РБ, не се очаква трансгранично

въздействие.  Не  се  налага  изграждане  на  нова  или  промяна  на  съществуващата  пътна

инфраструктура. Не са необходими допълнителни площи за временни дейности по време на

строителството.
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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.

Инвестиционното  предложение  на  Възложителят  е  ново  и  е  за  изграждане  на

Кравеферма за около 50 броя ЕПЖ (крави), която ще се състои от:

− Сграда  – обор  с площ 470 кв.  м.,  тухлена-бетонна конструкция  с ламаринен

покрив, за отглеждане на животните;

− Навес  за сено  и  слама  с площ 180 кв.  м.,  метална  конструкция  с ламаринен

покрив;

− Селскостопанска  сграда за съхранение на  фураж,  с площ  40 кв.  м.,  тухлена-

бетонна конструкция с ламаринен покрив.

− Спомагателна  Сграда  -  битова  с  площ  50  кв.  м.,  сглобяема  конструкция  –

сандвич панел, където ще се помещава персонал – 2-ма или 3-ма работника;

− Спомагателна Сграда – портиерна с  площ 20 кв. м., сглобяема конструкция –

сандвич панел, за охрана и контрол в обекта.

Обекта ще е с обща застроена площ около 760 кв м.

Имот № 40939.601.24 е с площ 6600 кв. м. и ще се ползва цялата площ на имотът.

Хранене на животните – оборно и пасищно. През зимните месеци животните ще се

хранят  с  фураж,  който  ще  бъде  раздаван  ръчно.  Не  са  необходими  допълнителни

площи за паша.

Храненето  ще  се  извършва  в  изградени  метални  и  дървени  ясли. Хранителната  и

торовата им пътека ще осигуряват безопасно обслужване независимо от прилаганата

технология на отглеждане.

Яслите им за груб и концентриран фураж  ще  са разположени така, че да се избягва

рискът от наранявания на животните;

Индивидуалните  боксове  на  животните  се  почистват  периодично,  като  торът  се

избутва  върху  торовата  пътека,  като  в  същото  време  не  се  очакват  значителни

количества  да се задържат  в леглата  част  поради  наклона  на леглата  към  торовата

пътека и материалът, от който са изработени. Така се осигурява сухо и чисто място за

почивка на животните, като именно там животните ще прекарват повече време, тъй

като това е зоната за лежане.

Поене – от водопойно корито, в страни от хранителната площадка.

Двор с хранителна площадка.

Почистване – механизирано и ръчно.

Торовата  маса  ще  се  събира  и  извозва  в  изолирано  торище,  изградено  съгласно

нормативните  изисквания  и  след  угниване  ще  се  използва  за  наторяване  на

земеделските  земи.  Капацитета  на  съоръжението  ще  е  съобразен  с  времето  за

съхранение на тора и броя и вида на отглежданите животни.

Торището ще е с водонепропусклив под и стени с цел недопускане на отпадни води в

почвата и замърсяване на  подземните води. При съхраняване товарене и транспорт

на  тора ще се вземат  всички  необходими  мерки  за недопускане  на замърсяване  на

околната среда. 

С място за временно съхраняване на тор и обеззаразяване.

Теренът  на  който  ще  се  реализира  инвестиционното  предложение  е  с  естествен

наклон около 10%.

В близост до обекта няма да се изграждат предприятия за обезвреждана на отпадъци.
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Обекта  ще  отговаря  на  изискванията  на  нормативните  документи  за  защита  и

хуманно отношение към селскостопанските животни.

Обекта ще е изграден по начин, който не позволява свободния достъп на животни и

хора.

За  достъп  до  обекта  ще  се  използва  съществуващият  коларски  път  от  изток  /ПИ

40939.601.23/,  общинска  публична  собственост.  По  този  начин  е  осигурен  и

необходимия достъп при нужда и на противопожарните автомобили.

Ще се направи допълнително проучване относно възможностите за присъединяване

на обекта към разпределителната мрежа на енергийният оператор в района. Района е

електрифициран  и  най-вероятно  няма  да  има  нужда  от  изграждане  на  външна

електрическа кабелна линия.

В близост до ПИ № 40939.601.24 има съществуващ водопровод. Обекта ще се свърже

водопроводната мрежа на селото.

За третиране на отпадните води от битов характер ще се изгради водонепропусклива

изгребна яма в подходяща вместимост. Ще се изгребва за последващо третиране от

ВиК оператор, с който ще бъде сключен договор за извозването и приемането им.

Застрояването  ще  е  съобразено  с  изискванията  на  приложимото  законодателство

относно  условията  и  редът  за  строителство  и  в  съответствие  със  санитарните,

екологични и противопожарни норми.

При строителството ще се направят тънки изкопи до отнемане на хумусният слой и

изкопи в съответствие с изискванията на проект. След отнемане хумусният слой ще

се използва на озеленяване.

Няма да се изгражда газопровод.

Няма  да  се  изграждат  избени  помещения  или  ако  се  прави  то  ще  е  приземен

полуетаж. Ще има само повърхностни изкопи.

Не  се  предвижда  използване  на  взрив  при  реализацията  на  инвестиционното

предложение.

Не се предвижда други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи

дейности.

Реализацията  на  инвестиционното  предложение  няма  да  окаже  отрицателно

въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 

Поради незначителния и локален характер, ограничаващ се в рамките на имота не се

очаква кумулативен ефект от реализирането на инвестиционното предложение

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

Няма да се променя  пътната инфраструктура  или да се строи  нова, ще се използва

съществуващ полски път.

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

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

           Не се предвижда етапност на изграждане предмета на ИП. Строителните работи ще се

извършат съгласно предписания по проекта на техническата документация, след получаване на

съответните разрешения.

6. Предлагани методи за строителство.

− Сграда  – обор  с площ 470 кв.  м.,  тухлена-бетонна конструкция  с ламаринен

покрив, за отглеждане на животните;

− Навес  за сено  и  слама  с площ 180 кв.  м.,  метална  конструкция  с ламаринен
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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.

В  близост  до  имотите  няма  наличие  на  санитарно  -  охранителни  зони  на

водоизточниците  и  съоръженията  за  питейно-битово  водоснабдяване  и  около

водоизточниците  на  минерални  води,  използвани  за  лечебни,  профилактични,

питейни и хигиенни нужди.

Имота не попада в средния и външния пояс (пояс II и пояс III) на санитарно

-  охранителни  зони  на  находищата  на  минерални  води,  използвани  за  лечебни,

профилактични, питейни и хигиенни нужди.

На територията на обекта няма чувствителни зони .

Обекта не попада на територията на: 

-национален парк или природен резерват ;

-археологически,  архитектурни  и  други  резервати  и  обекти, обявени  за  недвижими

паметници на културата;

-райони с неблагоприятни инженеро-геоложки условия, райони с открит карст;

-На  терена  не  са  извършвани  минни  разработки,  които  да  създават  потенциална

опасност от слягане и пропадане.

-На територията няма находища за открит добив на подземни богатства, включени в

Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства.

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

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

жилищно строителство).

За  инвестиционното  предложение  не  е  необходим  добив  на  строителни  материали

нови  водопроводи  или  добив  на  енергия.  В  близост  до  ПИ  №  40939.601.24  има

съществуващ водопровод. Обекта ще се свърже водопроводната мрежа на селото.

Не е необходимо да се изгражда нов водопровод, добив или пренасяне на енергия.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното

предложение.

След становището  на РИОСВ  Пловдив, фермата  ще се регистрира  съгласно

чл. 137 от  Закона за ветеринарномедицинската дейност.

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: 

 ПИ №40939.601.24 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на 
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земл. с. Кърнаре, местност „Динчова круша“ трайно предназначение земеделска 

територия, НТП – Изоставени орни земи, категория на земята - пета.

2. мочурища, крайречни области, речни устия- 

Предметът и дейността на ИП не се очаква да окаже отрицателно въздействие 

върху мочурища, крайречни области и речни устия.

3. крайбрежни зони и морска околна среда-  няма, предвид местоположението на 

имота.

Предметът и дейността на ИП не засягат крайбрежни зони и морска околна 

среда.

4. планински и горски райони-

Територията на ИП не се намира в и не засяга планински и горски райони. 

Дейността му не предполага въздействие върху подобни територии.

5. защитени със закон територии- не попада върху защитени територии.

Територията на ИП не се намира в и не засяга защитени със закон територии. 

Дейността му не предполага въздействие върху подобни територии.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа-

     Инвестиционното предложение няма да предизвика отрязване, изкореняване или

унищожаване  на  дървесни  видове.  По  никакъв  начин  няма  наруши  екологичното

равновесие. 

Като  се  има  предвид  минималната  концентрация  на  емитираните  вредности  при

експлоатацията на обекта не се очаква съществено въздействие върху компоненти на

околната среда.

Не  се  очаква  отрицателно  въздействие  от  реализацията  на  инвестиционното

предложение върху елементите на Националната екологична мрежа.  

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

Не  се  очаква  предметът  и  дейността  на  ИП  да  окажат  въздействие  върху

ландшафта и обектите с историческа, културна или археологическа стойност

 Обекта не попада на територията на: 

-национален парк или природен резерват ;

-археологически, архитектурни и други резервати и обекти, обявени за недвижими паметници 

на културата, обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

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

Не  се  очаква  отрицателно  въздействие  върху  зони  и  обекти  със  специфичен

санитарен статут.

Имота не попада в средния и външния пояс (пояс II и пояс III) на санитарно

- охранителни зони на находищата на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди.

9. 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:

Кратковремеменно въздействие само в границите на обекта.

10.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 вредно въздействие върху хората живеещи в населените места в района 

и тяхното здраве

11.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

      

В  резултат  от  експлоатацията  на  инвестиционното  предложение  не  се  очаква  промяна  на

качествата и регенеративните способности на природните ресурси.

Инвестиционното  предложение  ще  се  реализира,  извън  границите  на  защитени  зони  от

Натура 2000.

Като  се  има  предвид  минималната  концентрация  на  емитираните  вредности  при

експлоатацията на обекта не се очаква съществено въздействие върху другите компоненти

на околната среда.

Не  се  очаква  отрицателно въздействие  от реализацията  на  инвестиционното предложение

върху елементите на Националната екологична мрежа включително и на разположените в

близост до инвестиционното предложение

      Инвестиционното предложение по никакъв начин няма наруши естественото състояние

на местообитанията. 

12.Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Ще се вземат всички необходими мерки за недопускане на пожари, които биха довели до

замърсяване на околната среда. 

Ще бъдат проведени инструкции с персонала обслужващ обекта по безопасност и охрана

на труда и противопожарни мерки. 

13.Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
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краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно).

Въздействието  е  краткотрайно  в  рамките  на  частния  имот,  ще  продължи  и

съвпадне  с  времето  на  експлоатация  на  фермата,  но  то  е  незначително. Няма

вероятност инвестиционното предложение   да доведе до пряко унищожаване, увреждане

или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на

опазване в  най-близките защитени зони BG 0002128   „Централен балкан Буфер” и BG

0001493    „Централен  балкан  Буфер  ”.  Дейността  на  инвестиционното  предложение-

животновъдство е съвместима с предмета и целите за опазване на защитените зони.

 В близост до имота съществуват обработваеми земеделски земи и стопански обети. 
 На  територията  му  липсват  природни  местообитания  и  местообитания  на  видове

предмет на опазване на защитените зони.

  Естеството на развиваната на площадката дейност не предполага емисии във води,

въздух  и  почви,  включително  генериране  на  шум  и  отпадъци,  в  количества,  които  да

окажат  пряко  или  косвено  негативно  въздействие  върху  ключови  елементи  на  зоната,

респективно върху видовете, предмет на опазване. 

  Реализирането  на  инвестиционното  предложение  не  дава  основания  за

предположения  за  кумулиране  на  такива  въздействия,  които  да  окажат  значително

безпокойство  на  видовете  животни,  предмет  на  опазване  в  зонте,  което  да  доведе  до

негативни изменения в структурата и функциите на популациите им.

Не  се  очаква  генериране  на  емисии  и  отпадъци  в  количества,  които  да  окажат

значително отрицателно въздействие върху защитената зона. 

По време на експлоатацията се очакват следните въздействия :

•Ограничено в рамките на площадката

•Степен на въздействие 

-ниска

•Продължителност на въздействието 

-за периода на експлоатация

•Честота на въздействието 

-постоянно

•Кумулативни въздействия 

-не се очакват

•Трансгранични въздействия 

-не се очакват

  Няма  вероятност инвестиционното предложение  да доведе до пряко унищожаване,

увреждане  или фрагментиране на природни  местообитания и местообитания на видове,

предмет  на  опазване  в   защите  зони  BG 0002128   „Централен  балкан  Буфер”  и BG

0001493  „Централен балкан Буфер ”. 

На  територията  му  липсват  природни  местообитания  и  местообитания  на  видове

предмет  на  опазване  на  защитената  зона  BG 0002128   „Централен  балкан  Буфер”  и

„Централен балкан Буфер”.

    Реализирането  на  инвестиционното  предложение  не  дава  основания  за

предположения  за  комулиране  на  такива  въздействия,  които  да  окажат  значително

безпокойство  на  видовете  животни,  предмет  на  опазване  в  зоната,  което  да  доведе  до

негативни изменения в структурата и функциите на популациите им.

Краткотрайно минимално въздействие по време на строителството и при експлоатацията

незначително постоянно въздействие. 
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14.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.).

Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка. Земята е собственост на 

инвеститора.  Няма да се използват допълнителни площи извън гореописанитя имот.

15.Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Не се очаква вероятност за отрицателно въздействие. 

Вероятността от поява на въздействието по време на строителството е минимална и то

само в границите на имота   когато ще се извършват строителните работи. Вероятността за

поява  на  отрицателно  въздействие  върху  всички  компоненти  на  околната  среда  е

изключително  ниска  и  незначителна.  При  експлоатацията  на  обекта,  определено

въздействието е незначително. 

16.Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието.

Териториалният обхват на въздействие е само в рамките на обекта, степента на

въздействие – незначителна, честота – кратковременна и с реални възможности за 

възстановяване.

17.Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

При спазване на всички предвидени превантивни мерки при изграждането и 

експлоатацията  на обекта и изискванията, определени в законовите и подзаконови 

нормативни актове за този род дейности, не се очаква отрицателно въздействие 

върху компонентите на околната среда. 

Комулативни въздействия не се очакват.

18.Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

При стриктно спазване на законовите изисквания въздействията върху околната 

среда ще се намалят до минимум.

19.Трансграничен характер на въздействието – поради местоположението спрямо

границите  на  Република  България  и  локалния  характер  на  въздействието   не  се

очаква трансгранично въздействие.

20.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 не се очаква 

реализацията му да доведе до отрицателни въздействия върху околната среда.

21.Обществен интерес към инвестиционното предложение – няма проявен 
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обществен интерес към инвестиционното намерение. Съобщение за 

инвестиционното намерение е публикувано на официалната интернет страница на 

Община Карлово, раздел Околна среда, подраздел ОВОС и ЕО
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