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При.1ожение No 2 към ч.г1. 6 от Наредбата за условияr11.а it реда за извършване на ОВОС 

Информация за преценяване на необходиN1остга от ОВОС 

I. Инфор1'1ация за контакт с въз.11ож11теля:

1.Ешреф Хюсеrrн Ешреф, ЕГН 8808138303, Управител на „Бапкан - 65" ООД ,гр. Търrовище, 
ул. Епископ Софроний 15, ЕИК 201696559 

2. Пълен пощенски адрес
7700 гр. Търrовище, ул. Епископ Софроний 15

3. TeJ1eфoн/GSM, факс и e-mail.
0876661111

' 

4. Лице за контакти, адрес, телефон/GSМ, факс и e-mail
J ,  

' 

Ешреф Хюсеин Ешреф, тел. 0876661111 

II. Характеристики на инвест11ционното предложение:

1. Резюме на предложението

; 

На собствен имот ПИ N53535.202.468, местност „Ирелча", в зем.r1ището на гр. Омуртаг, 

въз.т1ожите.rrя предвижда изграждане на лоrистичен център - тир паркинг, склад за про�'lrишлени 
.
..

стоки с офис, Niаrазин, заведение за обществено хранене, автомивка и автосервиз, съгласно 

влязъл в сила ПУП - ПЗ, одобрен с Решение N 373 от Протокол N 51 на Общински съвет -

0М)'1Jтаг, имотът е отреден за „ново, конкретно смесено обществено обслужващо

предназначение" с допустимите дейности и допустимото застрояване на имота и устройствения 

му peжrrrvr. Предвижда се на площ около 3000 кв. м. да бъдат построени следните обекти: 

1. Тир паркинг за 25 бр. автомобили - застроена площ до 1000 кв. ivf.

2. Склад за промишлени стоки - застроена площ до 1000 кв. м.

4. IУ1агазин, заведение за обществено хранене, мотел - застроена площ до 500 кв.11.

5. Автоrv1ивка и автосервиз - застроена площ до 500 кв. м.

Достъпът до имота се осъществява от съшествуващ път IV к,11ас и съшествуваш полски път. 

Водоснабдяването ще се осъществи от водопровод пре;\,!Инаващ през имота, във връзка с 

необходимостта за захранване на т,1ота с електроенергия е изработен ПУП - ПП -

„Електропроводно от:кJ:rонение за поземлен имот с идентификатор ПИ N53535.202.468 в 

зе"'1J11-1щето на гр. 0,'1уртаг, община 01\Jypтar" 
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1. Доказване на необходи:Уrостта от инвестицио.нното пред,lО)Кение

- .

Настояшото инвестиuионно наrvrерение съшествено ще допринесе за развитието на района, ще 
се създадът нови работни i'lrecтa, което благоприятства повишаването на социалния статvс в 
района. В предвид важните траr-rспортни коридори които rv1инават - запад. - изток (София -
Варна), север - юг (Русе - Котленски проход - Я.rvrбo.rr - Сливен) ще се създаде специално 
приrоде.но ?vrясто за тежкотоварните транспортни средства паркинг с пригодени за целта ::vfecтa 
за отдих, което от своя страна съ1цествено ще допринесе за безопасността на движението по 
пътищата. 

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повJrияе негативно върху ползвателите 
на съседните имоти. Намеренията на инвеститора не противоречат на други утвърдени 
устройствени проекти и програrv1и. Планът за регулация и застрояване на Иl\fотите ще бъде 

� -

изготвен в съответствие с · деистващата норi\1ативна уредоа с цел създаване на pe)KИ:vf на 
устройствена защита, без да се влошава качеството на средата. 

3. Подробна информация за разгледани а.птернати.ви

За ин�естиционното пред:rожение не са разглеждани други алтернативи поради липса на други 
, подходяu1и терени, собственост на инвеститора, отговарящи по П.iIОЩ, пригодност и отстояние 
. от населеното, място. . . 

5.Местоположен:ие на п:1ощадката, включите.rrно необходlli\.!а площ за вре1v[енни дейности по
време на строителството 

Местоположението на и1,rота е съобразено с дейността която ше се разв:ива в него. Дейността не
би повлияла върху здравето на хората и не би предизвикало диско1v1форт на околната среда. Не 
се на.пага по.rrзването на допълнител:ни площи извън имота по вреl\!1е на строител:ството.
Реализирането му ще стане съгj!асно ПУП и работен проект при спазване на ограничителната 
линия на застрояване. 
И1v1ота върху който се предвижда да се реа.�1изира инвестиционното наrv1ерение е с 
]{о 53535.202.468 в зеi\rлището на гр. Омуртаг, община О!'vrуртаг, с площ 6620дка, в 1-1естността 
„l'Iрелча", собственост на възложителя, представJlЯВа нива, стартI-rрала процедура по промяна 
предназначение земеделска земя за неземеделски нужди. Разгънатата застроена площ се 
предвижд?. да бъде 3000 кв. м. l'Irv1oтa граничи със земи обшинска собственост представляващи 
улица, по;rски път, пасища и i\1ери. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна 
и�-rфраструктура. Територията на коята ще се :изгражда обекта се на�v1ира извън населеното
::v1ясто. Предвижда се изграждането на обектите да се изгради поетапно, като при 
строителството не се очаква засягане и използва1-rе на допъл:нI-rтелни терени. Предви)кда се
застроената площ да бъде oкo.rro 3000 кв. rvr. което предпо.rrага достатъ1.1но място - 3000 кв. м. 
площ за разполага:не на строите;1ни i\1атериа.-1и и други вре;v[енни дейности по време на
строителството. 

l. Описание на основните пpoueci,r (по проспектни данни), капацитет

След прове>кдане на процедура по промяна предназначението на И�fота, ще бъде изготвена и 
съгласувана проектна доку1.1ентаuия във фаза - работен проект, след съrласува:нето й на
Експертен съвет ше бъде издадено разрешение за строе,к. След одобрение на вс1-rчки части на 
работния проект II.,e бъ.rrат обособени 
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/ Тир паркинг за око.тто 25 автомоб:ила,
/ Склад за про�vrишленни стоки с офис със застроена п,1ощ 1000 кв. м., 
/ i\1агазин, заведение за обшествено хранене, rvroтeл със застроена площ 500 кв. �1.,

/ Автомивка и автосервиз със застроена площ 500 кв. м., 
Водоснабдяването на обекта ще се извърши чрез изграждане на отк.тrоне1-1ие от преминаващ 
непосредстве:но през и;,..,1ота водопровод ф 125АЦ. Становище на В и К ООД - Търговище с 
Изх. N 147/ 15.08.2014г. приложено към 1-rастоящата информация. 
Отвеждането на битовите отпадни води ще стане в безоточни бетонови я1>1и. За."lvfърсените с кал 
и !vfacл:a води от паркинга ще преrvrинават през каломаслоуловител, пред:и заустване в 
безотточната яма. 
Електрозах:ранването ще се осъществи съгласно становище на Енерго - про !vf режи АД, 
приложено към настоящата ин:форNrация. 

2. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Имота граничи със съществуващ път IV клас и не предвижда промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. 

8. Пpoгparvra за дейностите, включително за строителство, експ.гrоатация и фазите на закриване,
възстановяване и последващо използване

' 

При строителството се предвиждат зе11но изкопни работи за фундамените. 
Дейностите които ще се извършват при строI-rтелството и експлоатацията на инвестиционното 
предцожение ще бъдат одобрени ·и съгласувани .от съответните инстанции .. - Обектът се 
предвI-rжда да се използва целогодишно за i\lraкcиl'vraлнo дълъг период - в ра.:Уiките на 
експлоатаuI-rоJ.vrмата годност на строителните материа.11и, след което ще се обнови и реновира. 

9. Предлагани методи за строителство

Ще се при.rrаrат стандартни l'v1етоди за строителство, като се иrv1ат впредвид най - добрите 
на.,1ични практики в· тази сфера. Площадка за строите.11ни l'v1aтepиa.rrи, площадка за вре11енно 
съхраняване на строителните отпадъци с l'v1a.11кa площ и на нея ще се съхраняват предимно 
отпадъци от некачествени строителни материали и отло.l\1ки от реконструкцията. 
Ще бъдат изградени елементите на споl'vrагате.rrната инфраструктура - водоснабдяване на обекта 
и В и К мрежата. 

1 О. Прироlр!И ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията 

По вре1V1е на строителството ще бъдат използвани природни ресурси 
С изграждането на обществено - обслулrnащите обекти се очаква сравнително малко нарастване 
на потреблението за вода и електрическа енергия. 

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - вI-rдове( с код и наименование), количества и
начин на третиране

По вperv1e на изгра)кдане на обекта се очаква генериране на строителни отпадъци. Те ще бъдат 
складирани на обособената за . целта площадка в И1'rота I-I ще се използват Nfa..1кcиrv1a..rrнo за 

-

повтор!IО оползотворяване в обратни насипи и вертикална планировка на имота, или ше оъдат 
извозвани на място, указано от община Омуртаг. По вре;\,1е на строителството и експлоатацията 
се оч:аква да се генерират отг1адъци от битови характер, които да се депонират съгласно 
действащото сметосъбI-rране в района. 
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Предвидеrrо е изграждане на мас.тrоуловите,1ни шахти и помещение за временно съхранение до 
предаването им на фирми със сответното разрешително за третирането и1-r. 

12. :VIнформаuия за разгледани мерки за Нщ'viа.тrяване на отрицателвите въздействия върху
око:1ната среда

/ Изграждане на калоl\rаслоуловител: 
/ Озеленяване на обекта 
./ Разделно събиране на отпадъците . 
./ Поддържане в изправно състоян1-rе на ;vrеханизацията с цел предотвратяване на всякакви

рискове от аварии и течове
./ Недопускане на разхвърляне на отпадъци в прилежащите терени

13. Други дейности, свързани с инвестиционното пред;1ожение (например добив на стро1-rтелни
. . 

матерна.пи, нов водопровод, добив и.1и пренасяне на енергия, жи.11ищно строителство, третиране 
на отпадъчните води) 

Не се предвиждат други дейности като добив на стро:ителни материали, нов водопровод, добив
или пренасяне на енергия, жилищно строителство, тре:rиране на отпадъчни води. 

14. Не0бходиJvrост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

./ .Провеждане на . процедура по промяна. предназ:наqението на зеl\rеделска зеJ\,IЯ . за
неземеделска нужда.

/ Издаване на Разрешение за строеж след съгласуване на работен проект, удостверение за 
ползване и санитарно - хигиенни разрешителни. 

15. Замърсяване .и дискоl\1форт на околната среда

При правилно изпълнение на строителните дейности HЯl\Ia да възникнат ситуации свързани с 
отде!lЯне на еl\rисии замърсяващи въздуха и/ или подземните води, както и генериране на 
опасни отпадъци и създаване на дискомфорт на околната среда. l-Ie се очаква влошаване на 
екологичното състояние флората и фауната в района. 

16. Риск от инциден: ти

При спазване на необходимите норiv1и на проектиране и спазване на норматив:ните изисквания, 
рискът от аварии и инциденти ще бъде минимален. Ще се вземат всичю1 необходиivrи r-.1ерки за 
недопускане на пожари, които биха довели до З&'v!ърсяване на околната среда. Ще бъдат 

,- ,... ,.. nроведе�rи .инструкции на персонала, оослужващ ооекта, по оезопасност и охрана н атруда и 
противопожарни мерки. Ще бъде изготвен списък с лицата, ангажирани с изпълнението на 
плана за действие при бедствия и аварии. 
Възложителя ще осигур1-r обучение на обслужващия персона,1 с це.тr избягване на предпоставки 
за възникване на опасни инцинденти по вpetv1e на експлоатацията на бъдещия обект. 

III. l\!lестоположен.ие на инвестиц11онното предJ1ожен11е

1. План, карти и снmfки, показващи границите на инвестицио1-rното предложение, давап.:r.и
и:нформация за физ11ческите, природните и антропогенните характер1rстики, както и за 

� н 
v �  

разположените в 011изост е1rементи от аu:иона.rr:ната екол: огична l'vipeжa и наи-0;1изко
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разположените обекти, под.1ежащи на здравна защита (уч11.г1ища, болниц11, ж.ил11щни сгради и 

др.), вк.rrючително отстоянията до тях. 

И.vrота върху който се предвижда да се реа.пизира инвестиционното НШvrерение е с N 
53535.202.468 в зе!'vrлището на гр. 01\'Iуртаг, община Омуртаг, с площ 6620дка, в местността 
„Ирелча", собственост на въз,1ожитеJ1Я, представлява нива, стартира;1а процедура по про!'vrяна 
предназначение зе!'vrеделска земя за незеJ.'vrеделски нужди. Изоставена зе1'vrеделска зe"tvrя, 
незастроена и ноеоблагороде:на. 

Реализацията 1vry ще стане съгласно утвърдения ПУП и работни проекти при спазване на 
ограничителната линия на застрояване. 

И:viотът не попада в границите н:а защитен1-r територии, съг.ттасно Закона за защитените

територии и защитени зони, съг:.rасно Закона за биологичното разнообразие. Най - близко 

рапо.rrожената зашитена зона е Кот.ттенска ПJ1анина BG0002029 Защитена r10 директивата за 

птиците , BGOOOO 117 Защитена по директивата за lv!естообитанията. 

Обектът .не засяга елементи от Националната екологична Уiрежа „Натура 2000". 

И::vrотът не попада в план1-rнски и горски масиви, е санитарно - охранителнI-1 или уязВИI-,,fИ зони. 

В разглеждания и1vrот няма дървесна растителсност. 

Реа.пизаuията на инвестиционното предложение ня1vrа да повлияе негативно върху ползватеJ1ите 
I-ra съседните имоти. Реализацията на бъдещия обект на инвеститора в посочения имоти няма да 
окаже съществено влияние върху поземления фонд в района. · 

2. Съществуващите ползватели на зе1vrи и приспособяването им KЪNI п.11ощадката и.rrи трасето на
обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани по.rrзватели на зе1v1и,
включително и описан.не на съседните прилежащи терени и дейности, които се извършват в тях

Прилежащата тер1-1тория е небJ1агоустроена.Терена върху който се предвижда да се реализира 
I-Iнвестиционното нШvrерение се намира югозападната част на града, и от всички страни граничи 
със земеделска земя общинска собственост. 

2. Зониране или зеNrеползване съобразно одобрени планове

Териториите около Иl\fота са земеделски земи общинска собственост и с начин на трайно 
� 

ползване селскостопански път. 

4.Чувствителни територии, в т. ч. чувств:ителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно
охранителни зони око1то водоизточниц1-1те и съоръженията за питей1-rо-битово, водоснабдява1-1е и 
около водоизточниците на �rинерални води, изпо,rrзвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди и др. 

Площадката не е в близост и не граничи с чувствителни зо:ни, учзви11и зони, зашитени зони,
v -

санитарно - охранJrтелни зони око:то водоизточниците и съоръженията за питеино - оитово,. 
водоснабдяване I-I около водоизточниuите на l\1ИНеDа.rтни води, изпо.rrзвани за .ттечебнI-r, 
профилактични, питей.rrи :и хигиенн:и нужди. 

4а. Качеството и регенеративната способност на пр:иродните ресурси 
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Реализацията ня1vrа д.а повлияе върху качеството на регенеративната способност на природните 
ресурси. Ко1vrпонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни 

v 

въздеиствия, предизвикващи наднор1У1енното иrvr замърсяване. 

5. Подробна информаuия за всички разгледани а..,'1тернативи. за tvrестоположение
Не са разглеждани други алтернативи.

IV. Характер1'1стики на потенциалното възд.ействие (кратко описан11е на възможн11те

въздействия вследствие на реаJ1изацията на инвестиционното предJ10„кение):

1. Въздействие върху хората :и тяхното здраве, зеi\1еползването, i'vfатериалните активJ-r,
атi'v1осферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните 
обекти, минера.rrното разнообразие, биологичното разнообраз:ие и неговите елеi'v1енти и
защитените територии на едJ-rнични и групови недвижи1v1и културни ценности, както и 

v

очакваното въздеиствие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове

отпа.дъuи и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - Ш)'11ове, вибрации, 
радиации, както J-I някои rе:нетично rv1одифицирани организ!'v1и

' 

При реа..,1J-rзиране на инвестиционното на�vrерение ня11а да се причини влошаване на санитарно -
хиrие:нните условия на околната среда. Няма рискови фактори за увреждане здравето на
населението и няма да се засегнат зони и/и.rrи обекти със специфичен хигиенно - охранителен 
статут или подлежащи на здравна защита. 
Негативно въздействие върху атi\1осферния въздух при изграждането и експлоатацията на 
обекта не се очква. Обекта е разположен извън населеното място. В близост до 
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!'v1естопо.тrо)кението на ооекта I-Iяма промиш.rrенни деиности със значи11и точкови източници на 

ei'vfИCИJ-I, оказващи тряйно влияние върху състоянието на ат:rv1осферния въздух. 
Използваните водни количества няма да оказват съществено влияние върху режима на 
подзеi'v1ните води и обшото състояние на воднJ-rте екосистеi\1И. Не се очква отрицателно 
въздействие върху ··екосистеми вс;1едствие строителството и експлоатацията на обекта. При 
осъществяване на обекта не се очква пpoivfЯHa на почвените показатели, ако строителството и 
експлоатацията на обекта се осъществи съгласно действащите нормативни 
изисквания.Реа.,1изацията на обекта не е свързана с дейности, оказващи отрицате.rrно 
въздействие върху ландщасрта в района. Теренът, върху който ще се изгражда обекта в МОi\fента 
е незастроен и свободен. Изгра)кдането на обекта и неговата експолатация няма да доведът до 
съществени изi\>rенения върху животинския свят в района. Предвидено е озеленяване на 
свободни1е площи с тревна, храстова и дървесна растителност. 
По време на експлоатацията на обекта не се очакват наднорiV1ени нива на шу1v1, в:ибрации и
вредни лъчения. 

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

С оглед отда.rrечеността на обекта от защитена зона, не се очакват въз.действия върху епе1vrенти 
от Наuиона.аната екологична :vi:peжa. 

3. Вид на възд.ействието (пряко, непряко, вторично, К)':v(у,1ативно,
v ' дЪJ1готраино, постоянно и временно, поло)кително и отрицателно)

v 

краткотраино, средно- J-I 

•



п 
• � 

о вpetvfe н астроителството не се очкват преки въздеиствия изразяващи се в генериране на

Ш}'?vr, ауспухови газове и прах в граниuите на допустиj\trите съгласно българското

законодателство. По продължителност въздействията ще бъдат ограничени в срока на 
строителните дейности. Очакваните въздействия върху коrv1понентите на околната среда се 
характериз:ират като незначителни.
Пред1'v1етът на настоящото инвестиц1-1онно предложение е изграждане на i\1одерен коNrплекс, 
включващ жилищни и обслужващи поl\1ещен11я, както и паркинг с авТОNIИвка и автосервиз за 
межд}rнародни ка,v1иони, съобразен с всички съвременни изисквания за енергоефективност, 
екология и удобства. Строителството на комплекса се извършва с цел задоволяване на човешки 
потреб.ности - осигуряване на у·словия за почивка, поради което въздейств:ията от
експ;1оатацията на сградата могат да бъдат КJ1асифицирани като постоянни в границите на 
експлоатационния срок и положителни. 

4. Обхват на въздеt'rствието - географски район; засегнато население; населени rv1ecтa
(наи1'v1енование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.)
Териториалния обхват на въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на
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инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамк11те на имота.

5. Вероятност на поява на въздействието

Гiри спазване н<1, установените със съществуващата нор11ативна уредба изисквания по вре;,.,1е .на
� 

строителството и експ.rrоатацията, вероятност за поява на въздеиствия над допустиl'vrите .не 
съществува. Вероятността от отрицателни въздействия поради аварии и · инциденти е 
ограничена, �й като не се пред�иждат производствени дей1-1ости. 

6. Продължителност, честота и обратиI'v�ост на въздействието

Съг;1асно срока на експлоатацията му въздействието на бъдещия обект ще бъде дълготряйно и 
обратиl\10, с оглад методите на строителство. 

7. Nfерки, които е необходи?vrо да се вк.r1ючат в инвестиционнот9
предотвратяване, намаляване или коi\1пенсиране на з1-rачителните
върху околната среда и човешкото здраве

предло)кение, свързани с 
отрицателни въздействия 

1 

Не се очт<ват отрицателни въздействия върху околната среда. Начинът на строителство и

експлоатация не предполага вю11-очването на спеuиални :\fерки, свързани с предотвратяване, 
намаляване или компенциране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и
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човешкото здраве, тъи като такива въздеиствия липсват. 

8. Трансграничен характер на въздействията

Реализацията на инвестиционното предложение не предпо.rrага трансгранично въздействие.

Заключение : 
Реал:изирането и експлоатаuията на инвестиционното предло1кение изграждане на „Логистичен

център - тир паркинг, сю1ад за промишленни стоки с офис, &\1агазин, заведение за обществено

хранене, автоNrивка и автосервиз" ще бъдат с незначителни въздействия върху компонентите на 
околната среда в района. Няма да бъдат засегнати елеl'vrенти от Националната еко.r.rогична мрежа 
и увредени 1v1естообитания на. ви.дове с консервационен статус и под.rтежащи на опазване

съгласно българското и европейското пр:иродозащитно законодате.:�:ство.

Дата: ............ ....... . Възложител: ............. ........... .. 
Ешреф Ешреф 
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