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1788 м² и НТП: “за друг вид производствен, складов обект” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ”АС ИНТЕРКАР” ЕООД ГР.ОМУРТАГ 

 



“Преустройство на съществуваща сграда в автосервиз и пункт за разкомплектоване на моторни превозни 
средства /МПС/ и продажба на авточасти” в имот с идентификатор 53535.232.262 по  

кадастралната карта на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг 
 

І.Информация за контакт с инвеститора : 

 

1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, 
седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице: 

“АС ИНТЕРКАР” ЕООД гр. Омуртаг  
 

Управител: Мендух Аслан от Р.Турция, с постоянен адрес: Холандия, общ.Утрехт, 
гр.Утрехт; 
 

Седалище и адрес на управление: Обл.Търговище, Общ.Омуртаг, гр. Омуртаг, 
ул.”Заводска“ № 8; 
ЕИК: 125549933 
 

Телефон, факс и е-mail: тел./факс: 0605 /6-20-07;  
 

Пълен пощенски адрес: Обл.Търговище, Общ.Омуртаг, гр. Омуртаг, ул.”Заводска“ №8; 
 

Лице за контакти: Супхи Ахмедов Юсеинов – упълномощен представител 
Адрес: Община Омуртаг, гр.Омуртаг, ул. “Великденско шосе” № 4; 
Тел.: 0899 66 33 26 

 
Е-mail на лицето за контакт: taner_70@abv.bg  
 

ІІ. Характеристики на инвестиционното намерение: 

1. Резюме на предложението 

Инвестиционното намерение предвижда преустройство на съществуваща сграда в 
автосервиз и пункт за разкомплектоване на моторни превозни средства /МПС/ и 
продажба на авточасти в имот с идентификатор 53535.232.262 по кадастралната карта 
на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг с площ 1788 м² с НТП “за друг вид производствен, складов 
обект”. Имота е частна  собственост, намира се на югозапад и граничи с ІV-то класен 
път. 

Имотът е ограден и има настилка от бетон. В него е разположена съществуваща 
промишлена сграда със застроена площ 761 м². Част от нея ще бъде преустроена в 
съвременен автосервиз със съвременно оборудване, като в сервиза ще се извършват 
автоуслуги, които не налагат запалване на двигателя. Ще се предвидят  два 
повдигателни механизма, машина за монтаж и демонтаж на гуми, баланс машина, 
шмиргел, ъглошлайф. Машините ще са с вградени прахоуловители. Ще бъде осигурена 
необходимата вентилация. В останалата част от сградата  ще се обособи приемателен 
пунк и работилница за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни 
средства, както и магазин за продажба на авточасти.  

За имота има съществуващо водоснабдяване и електроснабдяване. 
Очакваният капацитет на пункта и работилницата за разкомплектоване, като приети 

за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства е около 3 
автомобила / седмично или около 12 автомобила / месечно и съответно 144 – 160 коли 
/ годишно. 

Обслужващия персонал ще бъде в рамките до 4 човека. 

Възложител: “АС ИНТЕРКАР”ЕООД гр.Омуртаг 
2 

mailto:taner_70@abv.bg


“Преустройство на съществуваща сграда в автосервиз и пункт за разкомплектоване на моторни превозни 
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При изграждането на площадката за временно съхранение на ИУМПС и пункта за 

разкомплектоване на ИУМПС, ще се спазят всички изискванията на ЗУО, на 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му и на минималните 
технически изисквания по Приложение № 3 към чл. 7, т. 2 и чл. 21, ал. 1 и 2 от 
Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 7 от 
25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г.). 

Излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) ще се разглобяват 
преди по-нататъшно третиране или ще се вземат други подходящи мерки, за да се 
ограничи всяко неблагоприятно въздействие върху околната среда. Компонентите или 
материалите, съдържащи опасни вещества, задължително ще се отстраняват от 
ИУМПС преди последващото третиране. Опасните материали и компоненти ще се 
отделят селективно в най - кратък срок, така че да се предотврати последващото 
замърсяване на отпадъците, получени при шредирането на ИУМПС. 

Операциите по отделянето и съхраняването на отделените компоненти от 
ИУМПС ще се извършват по начин, осигуряващ пригодността им за последваща 
повторна употреба и оползотворяване и особено за рециклиране. 

Отделените при разкомплектуване на ИУМПС компоненти и материали ще се 
разделят на подлежащи и неподлежащи на повторна употреба и оползотворяване, 
като едновременно с това ще се извършва и подготовката им за следващите 
етапи на третиране. 

Ще се извършва последваща реализация на място на подлежащите на повторна 
употреба компоненти и материали получени в резултат на разкомплектоването. 

Неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и 
материали от ИУМПС ще се предават за обезвреждане съгласно изискванията на 
ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

 
Преустройството на съществуващата сграда в автосервиз и изграждането на пункт 

за разкомплектоване на ИУМПС и продажба на авточасти, включва проектиране по: 
-   част: Технологична -  разположение на необходимите машини и съоръжения, 

нормативни отстояния; 
- част: ВиК – захранващ водопровод, линнен отток, каломаслоуловител; локално 

пречиствателно съоръжение, вкопан водоплътен стоманобетонен събирателен 
резервоар; 

- част: Конструктивна на фундаменти на агрегати, шахти, утайкоуплътнители; 
- част: Електрически инсталации на сградата / двигателна и осветинилна/, кабели 

НН до съоръженията, районно осветление; 
- част АС – архитектурно разпределение на автосервиза и пункта за 

разкомплектоване на моторни превозни средства  
- част Озеленяване – озеленяване на прилежащата територия. 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Изграждането на автосервиза и пункта за разкомплектоване на моторни превозни 
средства е от особено важно  значение за обслужването на МПС, поддържането им в 
изправност и разокомплектоването на вече амортизирани такива.  

       Необходимо е площадката да е с непропусклива повърхност и да има съоръжения 
за събиране на разлив / при авария /, линеен отток и каломаслоутаител за пречистване 
на водите . 
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Реализирането на проекта ще доведе до разкомплектоване на стари автомобили, с 

което ще се намали количеството на старите автомобили и съответно намали вредните 
газове отделяни от тях при използването им . 

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

Имотът, върху който ще се осъществи настоящото инвестиционно предложение се 
намира в местността “Ирелча”  в землището на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг. Имота е с 
НТП “за друг вид производствен, складов обект” и за целите на инвестицията не е 
необходимо да се провежда процедура по промяна предназначение на земята по реда 
на Закона за опазване на земеделските земи (обн. ДВ бр.35/1996г.). 

Във връзка с чл.95 от Закона за опазване на околната среда, обществеността е 
информирана за инвестиционното намерение на “АС ИНТЕРКАР” ЕООД гр. Омуртаг  чрез 
обява, поставена на таблото за обяви в Община Омуртаг.  

4. Подробна информация за разглежданите алтернативи. 

Нулевата алтернатива е, да не се построи автосервиза и пункта за 
разкомплектоване на моторни превозни средства. Не е възможна „нулева” алтернатива 
на инвестиционното предложение, тъй като ще се улесни обслужването на МПС в 
рамките на Община Омуртаг. 

По отношение на имота, същият е избрана след обстоен преглед на имотите, той е 
до ІV-то класен път и е в края на населеното място, отговарящ на  санитарни-
хигиенните изисквания. Не са разглеждани други алтернативи, тъй като избраното 
място е най-подходящо и отговаря на изискванията за осъществяване на 
инвестиционното намерение. 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 
временни дейности по време на строителство.  

Община Омуртаг, землище гр.Омуртаг, местността “Ирелча”, поземлен имот с 
идентификатор 53535.232.262 по кадастралната карта на гр.Омуртаг. Прилагаме 
актуална Скица № 9514 / 27.09.2012 г., издадена от Службата по геодезия, 
картография и кадастър – гр.Търговище. (виж Приложението).  

Терена се намира югозападно от гр.Омуртаг и граничи със следните имоти: 
• на изток с поземлен имот с идентификатор 53535.236.266 – селскостопански, 

горски, ведомствен път собственост на Община Омуртаг; 
• на север с поземлен имот с идентификатор 53535.232.331 – нива, собственост на 

инвеститора “АС ИНТЕРКАР” ЕООД гр.Омуртаг; 
• на запад поземлен имот с идентификатор 53535.232.2 – полски път и поземлен 

имот с идентификатор 53535.232.325 – полски път; 
• на юг с поземлен имот с идентификатор 53535.202.281 – ІV-то класен път. 
 
Не се налага необходимост от нова или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района. 
 

Възложител: “АС ИНТЕРКАР”ЕООД гр.Омуртаг 
4 



“Преустройство на съществуваща сграда в автосервиз и пункт за разкомплектоване на моторни превозни 
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кадастралната карта на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг 
Водоснабдяването на имота ще се осигури от водопровод поцинкован ø 3/4˝, 

минаващ по улица “Великденско шосе”, граничещ с имота, съгласно Становище изх. № 
203 / 12.11.2012 г. на „В и К” – ООД гр. Търговище. (виж Приложението) 

Обектът е присъединен към електроразпределителната мрежа чрез съществуващ 
трифазен електромер с абонатен номер 23003148 и присъединена мощност 50kW и 
МАП 3Р80А, съгласно Удостоверение изх.№ Т12-0106 / 29.10.2012 г. на  “Енерго – Про 
Мрежи” АД гр.Варна. (виж Приложението) 

Не се предвиждат допълнителни площи за временни дейности по време на 
строителството. Строителните дейности ще се извършат в границите на имота и няма 
да се засягат съседни имоти. 

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

Основните процеси при реализацията на инвестиционното предложение включват 
изграждането на следните елементи: 

- Преустройство на съществуващата сграда – без да се засягат съществуващи 
конструктивни носещи елементи по сградата 

-  Изграждане на пречиствателни съоръжения (каломаслоуловител и септична яма с 
черпателна шахта) ; 

- Водоснабдяване и електрозахранване на имота; 

Оптималния срок за реализация на инвестиционното предложение е в рамките на 5 
месеца. Стойност на инвестицията е 9 000 лева. 

7. Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура или 
изграждане на нова. За изпълнението на инвестиционното намерение ще се ползва 
наличната инфраструктура на района. 

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 
фазите за закриване, възстановяване и последващо използване. 

Инвестиционна програма за реализирането на проект:  
 

“Преустройство на съществуваща сграда в автосервиз и пункт за разкомплектоване на 
моторни превозни средства /МПС/ и продажба на авточасти” в имот с идентификатор 
53535.232.262 по кадастралната карта на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг с площ 1788 м² и 
НТП: “за друг вид производствен, складов обект”, включва следните дейности: 

 

№  
ред 

ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ 

1. Информиране на компетентните органи 
и обществеността 

Януари 
2012 г. 

“АС ИНТЕРКАР” 
ЕООД 

2. Изготвяне на документи за преценяване 
на необходимостта от ОВОС и ОС 

Февруари 
2013г. 

“АС ИНТЕРКАР” 
ЕООД 
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средства /МПС/ и продажба на авточасти” в имот с идентификатор 53535.232.262 по  

кадастралната карта на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг 

 

Инвестицията за изграждане на обекта е с дългосрочна перспектива за развитие и 
не се предвижда закриването му. 

9. Предлагани методи за строителство 

Ще се преустройва съществуващата сграда – без да се засягат съществуващи 
конструктивни носещи елементи на сградата.  

Ще се изпълнят следните видове строителни работи:  

• всички необходими вътрешни инсталационни системи: канализационна, 
водопроводна, електроснабдяване, вентилация и климатизация 

• Ще се изградят линейни оттоци и локално пречиствателно съоръжение. По 
време на строителството ще се извършат изкопни работи във връзка с 
изграждането на: пречиствателните съоръжения, вкопан водоплътен 
стоманобетонен събирателен резервоар , водоснабдителната и ел. мрежи в 
обекта. 

Конкретните архитектурни и технически решения, необходимите строителни 
материали и количества ще се определят с инвестиционния проект. 

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството 
и експлоатацията. 

Изпълнението на инвестиционното намерение е свързано с използването на 
минимални количества природни ресурси, като: пясък, баластра, чакъл, вода, и 
дървени материали. Материалите за строителството ще бъдат доставени от 
специализирани фирми. Бетона ще се доставя и полага в точно определени 
количества. Отоплението на сграда ще е  с електрическа енергия. 

По време на експлоатацията на обекта природните ресурси, които ще се използват 
са вода за питейно-битови нужди и електрическа енергия за отопление и осветление. 

 

4. Виза за проектиране Март 2013г. архитект 

5.  Изготвяне на технически проект Март 2013г. проектант 

7. Съгласуване на техническия проект Март 2013г. архитект 

8. Издаване на разрешение за строеж Април  
2013г.   

архитект 

9. Извършване на строителни дейности Април  
2013г.   

Фирма изпълнител 
на дейността 

10.  Извършване на озеленителни дейности 
и благоустрояване на района  

Април  
2013г 

Фирма изпълнител 

11. Въвеждане в експлоатация Май  2013г  Архитект  
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11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на 

третиране. 

Отпадъците, които ще се генерират при преустройството и последващата 
експлоатация на обекта се разделят на три групи според времето на образуване: 
строителни, смесени  битови и отпадъци от дейността.  

Отпадъци по време на строителството 

 
17 01 

 
Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия 

 
17 01 01 

 
бетон 

 
17 01 02 

 
тухли 

 
17 02 01 

 
дървесен материал 

 
17 02 02 

 
стъкло 

 
17 02 03 

 
пластмаса 

 
17 04 07 

 
смеси от метали 

 
17 04 11 

 
кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 

 
17 05 04 

 
почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 

 
17 05 06 

 
изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 

 
17 09 04 

 
смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 

09 02 и 17 09 03 
 

Строителните отпадъци ще се събират на определена площадка в рамките на 
имота и ще се депонират на специализирано депо от фирма, притежаваща 
разрешително за този вид дейност; 

Земните маси ще се формират при направа на изкопи за полагане на проводи за 
инженерната инфраструктура и за монтажа на пречиствателните съоръжения. Ще се 
извозят на определено от общината место. 

Количествата на генерираните по време на строителството отпадъчни материали 
ще се докажат с количествено-стойностните сметки на обекта. 

Смесени  битови отпадъци 

 
20 01 01 

 
хартия и картон 

 
20 01 02 

 
стъкло 

 
20 03 01 

 
смесени битови отпадъци 

 
20 03 04 

 
утайки от септични ями 
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Отпадъци по време на експлоатация 

По време на експлоатацията ще се отделят отпадъци предимно при 
разкомплектоване на  ИУМПС.  

 
16 01  

 
Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително 

извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни 
средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08) 

 
16 01 03 

 
излезли от употреба гуми 

 
16 01 04 * 

 
излезли от употреба превозни средства 

 
16 01 06 

 
излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни 

компоненти 
 
16 01 07 * 

 
маслени филтри 

 
16 01 08 * 

 
компоненти, съдържащи живак 

 
16 01 09 * 

 
компоненти, съдържащи PCBs 

 
16 01 10 * 

 
експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници) 

 
16 01 11 * 

 
спирачни накладки, съдържащи азбест 

 
16 01 12 

 
спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 

 
16 01 13 * 

 
спирачни течности 

 
16 01 14 * 

 
антифризни течности, съдържащи опасни вещества 

 
16 01 15 

 
антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 

 
16 01 16 

 
резервоари за втечнени газове 

 
16 01 17 

 
черни метали 

 
16 01 18 

 
цветни метали 

 
16 01 19 

 
пластмаси 

 
16 01 20 

 
стъкло 

 
16 01 22 

 
компоненти, неупоменати другаде 

 
16 01 99 

 
отпадъци, неупоменати другаде 

 
16 06  

 
Батерии и акумулатори 

 
16 07 08 * 

 
отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 
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06 05  

 
Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване 

 
06 05 02 * 

 
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, 

съдържащи опасни вещества 
 
06 05 03 

 
утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, 

различни от упоменатите в 06 05 02 
 

Утайките от калозадържателя ще се предават на лица, притежаващи документ 
за извършване на дейности с такъв вид отпадък, а утайките от маслозадържателя 
ще се изпомпват от специализирани фирми, лицензирани за извършване на 
дейности с отпадъци. 

Генерираните отпадъци на площадката няма да се третират. Същите ще се 
съхраняват разделно до извозването им от специализирана фирма.  

Транспортирането на ИУМПС и отпадъците от тях ще се извършва съгласно 
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
на опасни отпадъци. 

Всички опасни отпадъци ще се събират в отделни съдове, ще се съхраняват в 
закрито помещение и ще се предават за по-нататъшно обезвреждане. 

Операциите по съхраняване ще се извършват по начин, предотвратяващ 
увреждане на резервоарите, съдържащи течности, или на компонентите, 
подлежащи на оползотворяване и използване като резервни части. 

Течностите, съдържащи се в излезлите от употреба МПС (отработени масла, 
антифриз, спирачни течности и др.), след източването им ще се съхраняват 
разделно в отделни варели и ще са надписани за целта. Свалените гуми и други 
компоненти и материали с оглед предотвратяване на опасността от възникване 
на пожари при натрупването на по-големи количества ще се съхраняват на 
закрито. 

Ще се изгради помещение за временно съхранение на акумулаторите, което ще 
бъде с непропусклив под с циментова замазка. На площадката ще се разделят 
участъци за временно съхранение на отпадъци. Излезлите от употреба моторни 
превозни средства ще се съхраняват както цели, така и ще се разкомплектоват. 
Няма да се допуска смесване на опасни с неопасни отпадъци. Ще се осигури 
разделното складиране на отпадъците на достатъчно разстояние едни от други, 
до предаването им за по-нататъшно третиране. 

Негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани в резултат на 
разкомплектоване на ИУМПС, ще се предават за предварително третиране, 
рециклиране и/или оползотворяване на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от 
ЗУО за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на 
отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяването или 
обезвреждането. 

Битовите отпадъци ще се събират в контейнер и извозват от фирмата, извършваща 
дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Омуртаг. 
При евентуален разлив на масла или други опасни вещества се предвижда те да се 
попият с подходящ абсорбент и своевременно да се почисти площадката. Замърсения 
абсорбент ще се събира в отделен съд, до предаването им на лица, притежаващи 
разрешително за извършване на дейности с отпадъци. 

Тъй като в непосредствена близост до поземления имот няма изградена 
канализационна мрежа, която да поеме битово-фекалните и отпадъчните води, те ще 
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постъпват във локално пречиствателно съоръжение. Отпадъчните води от площадката 
включително и дъждовните водни количества, замърсени с нефтопродукти ще 
преминават последователно през каломаслоуловител, където ще се извършва 
утаяване на неразтворени утаими вещества и тежки примеси и улавяне на 
попадналите във водата нефтопродукти. След калозадържателя и маслозадържателя 
отпадъчните води ще постъпят във вкопан водоплътен стоманобетонен събирателен 
резервоар, след което ще се третират аналогично на битово-фекални води. 

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

Рисковите фактори за възникване на инциденти при експлоатацията на обекта са 
минимални, при спазване изискванията на действащите към момента правила и 
нормативи, касаещи безопасността. При правилното функциониране на обекта, при 
провеждане на предварителен инструктаж на работещите не се очаква възникване на 
инциденти. При евентуално възникване на разливи на опасни за околната среда 
течности /антифриз, масла и др./, същите ще бъдат посипвани с пясък или дървени 
трици до попиването им и своевременно ще бъдат отстранени от площадката. 

Не се очаква съществено въздействие върху околната среда от изпълнението на 
инвестиционното предложение. За свеждане до минимум  въздействие върху околната 
среда се планират следните мерки: 

1. Поддържане на района чист и недопускане разпиляване на строителни 
материали и отпадъци, отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци в и извън 
имота, както по време на строителството, така и при експлоатацията му. 

2. При извършване на изкопните работи да се отделя горния хумусен слой, 
депонира, съхранява и използва за възстановяване и създаване на зелени площи, 
съгласно Наредба №26 от 02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, 
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния 
пласт (ДВ бр.89/1996г.). 

3. Да не се засягат площи извън предвидените в инвестиционното предложение. 

4. Да не се допуска унищожаване на дървесни видове, освен изискващите се по 
сервитутната зона при полагане на линейните обекти – водопровод и канализация. 

7. По време на строителството и при експлоатация на обекта да се спазват 
изискванията на Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по 
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, ДВ бр. 44/1996 г. 

8. Всички отпадъци да се събират и съхраняват, съгласно изискванията на 
действащите нормативни актове. 

9. Да се разработи план за действие при възникване на аварийни ситуации. 

Тези мерки са насочени да минимизират евентуалното отрицателното въздействие 
върху компонентите на околната среда от дейностите по време на строителството и 
при експлоатацията на обекта.  
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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).  

Инвестиционното намерение не е свързано с добив на подземни богатства и 
строителни материали. Електрозахранването на обекта ще се осигури от 
съществуваща съществуващ трифазен електромер с абонатен номер 23003148 и 
присъединена мощност 50kW и МАП 3Р80А. Водоснабдяването на имота ще се осигури 
от от водопровод поцинкован ø 3/4˝, минаващ по улица “Великденско шосе”, граничещ с 
имота. 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 
намерение. 

Необходими разрешителни и договори, свързани с инвестиционното предложение 
са следните: 

- становища  на  РЗИ Търговище и  РИОСВ гр.Шумен; 

- договор за присъединяване на обекта към ВиК мрежата; 

- при необходимост от завишаване на енергийната мощност, промяна броя на 
фазите или промяна броя на търговските мерения ще бъде подадено искане за 
проучване в “Енерго - Про Мрежи” АД гр.Варна; 

- разрешение за строеж от Община Омуртаг; 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

По време на преустройството не се очаква поява на дискомфорт поради 
извършване на строителните работи с тежки строителни машини, превоз на материали 
с тежкотоварни машини, съпътствани с генериране на различни видове отпадъци, шум 
от земекопни машини, товарни машини, транспортна техника, монтажно оборудване и 
др.  

В изпълнението на инвестиционното предложение се включва използването на 
екологично безопасни материали и технологии, проектирането на безопасни 
инсталации и системи и тяхното безопасно експлоатиране, гарантиране на 
здравословна среда в целия период на експлоатация на обекта, вземане на всички 
мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда. 

        Очакват се краткотрайни емисии от прах и шум при влизанеи излизане от 
автосервиза на МПС. Въздействието е периодично. Няма да засегне  населението на 
гр. Омуртаг поради отдалечеността на автосервиза от жилищната зона.  

Не се очаква наднормен шум, замърсяване на атмосферния въздух и като цяло 
дискомфорт в околната среда при експлоатацията на обекта. 

16. Риск от инциденти. 

При спазване на разпоредбите на Наредба №2 от 2004 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
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строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37/2004г.) по време на строителството на обекта 
не се очакват инциденти. 

За свеждане до минимум на аварийните ситуации по време на преустройството на 
обекта се предвижда изготвяне на План за безопасност и здраве (ПБЗ) в съответствие 
с разпоредбите на Закона за устройство на териториите и изискването на чл.9, ал.1 от 
горепосочената наредба; 

 По време на експлоатация риск от инциденти може да има само при не спазване на 
изискванията за техника на безопасност и при неправилно шофиране и маневриране.  

ІІІ. Местоположение на инвестиционното намерение 

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.

 

Карта показваща местоположението на имота  
спрямо населеното место 

 
Местоположението на имота е следното: Община Омуртаг, землище гр.Омуртаг, 

местността “Ирелча”, поземлен имот с идентификатор 53535.232.262 по кадастралната 
карта на гр.Омуртаг. Терена се намира югозападно от гр.Омуртаг и граничи със 
следните имоти: 
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• на изток с поземлен имот с идентификатор 53535.236.266 – селскостопански, 

горски, ведомствен път собственост на Община Омуртаг; 
• на север с поземлен имот с идентификатор 53535.232.331 – нива, собственост на 

инвеститора “АС ИНТЕРКАР” ЕООД гр.Омуртаг; 
• на запад поземлен имот с идентификатор 53535.232.2 – полски път и поземлен 

имот с идентификатор 53535.232.325 – полски път; 
• на юг с поземлен имот с идентификатор 53535.202.281 – ІV-то класен път. 
 
В близост до него няма обекти, подлежащи на здравна защита – детски градини, 

болници, санаториуми и др. 
 

На основание Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на 
селищната среда (ДВ бр.46/1992г.) за обекта има издадено становище за съгласуване 
от РЗИ гр. Търговище с изх. № 92 – ГП – 0229 / 23.01.2013 г. (виж приложението). 

Обекта се намира извън урбанизирана територия и в близост до него няма 
елементи от Националната екологична мрежа. Имотът не попада в чертите на 
санитарно охранителни зони около водоизточник. В близост до него няма дерета  или 
друг водосборен обект. Отпадните води се включват в градската канализация. 

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

Инвестиционното предложение няма да засегне съседни имоти и съществуващи 
ползватели на земи, поради което не е необходимо специално приспособяване. 

Специално приспособяване на съществуващи ползватели на земи не е необходимо. 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 

Имота се намира извън регулационните граници на гр.Омуртаг.  Предстои изготвяне 
на технически проект. За изпълнението на инвестиционното намерение не е 
необходимо провеждане на процедура за промяна предназначението на имота по реда 
на Закона за опазване на земеделските земи (обн. ДВ бр.35/1996г.).  

Не се очаква промяна на земеползването на съседните територии. 

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 
зони, санитарно- охранителни и др.; Национална екологична мрежа. 

В непосредствена близост до обекта няма чувствителни и уязвими зони,  защитени 
зони, санитарно-охранителни зони и елементи на Националната екологична мрежа. 
Санитарно - охранителните зони на водоизточниците на гр.Омуртаг се намират на 
голямо разстояние от обекта. В землището на гр.Омуртаг няма обособени пунктове за 
мониторинг от Националната мрежа. 

Не се засягат природни забележителности, археологични  разкопки, резерват . 
Не се засяга регенеративната способност на почвения слой ( предвижда се само 

преустройство на съществуваща сграда) в участъка на застройката. С инвестиционния 
проект ще се предвиди благоустрояване и озеленяване. 
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4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

При изпълнението на инвестиционното намерение е възможно използването на 
минимални количества природни ресурси, като: пясък, баластра, чакъл, вода, и 
дървени материали. Точните количества и видове строителни материали, които ще се 
използват за реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат определени в 
фаза на проектирането. Материалите за строителството ще бъдат доставени от 
специализирани фирми.  

По време на експлоатацията на обекта природните ресурси, които ще се използват 
са вода за питейно-битови нужди и електрическа енергия за отопление и осветление. 

Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма 
да бъдат засегнати. Няма да се използват невъзобновяеми природни ресурси, което да 
доведе до трайни невъзстановими физически промени в района. 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 
местоположение. 

По отношение на местоположението на територията, предмет на инвестиционното 
предложение, други алтернативи не са разглеждани, тъй като границите са лимитирани 
в границите на собствеността. Имота е частна собственост, намира се извън 
урбанизираната територия, не засяга защитени зони и територии, до имота има 
съществуващ ІV-то класен път.  

ІV. 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 защитени територии на единични и групови 
паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествените и 
антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните 
местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, 
радиации, както и някои генетично модифицирани организми.  

Въздействия върху атмосферния въздух 
 

Възможните въздействия са свързани със строителството. Очаква се въздействие 
върху атмосферния въздух от отделяне на прах и газове от МПС и строителна техника 
при извършване на изкопните дейности, строително - монтажните работи. Газовите 
емисии от строителната техника (двигателите с вътрешно горене на специалните 
транспортни и строителни машини) и прах при земно-изкопните работи по време 
строителството са пренебрежимо малки, така че няма да бъдат пренесени на големи 
разстояния, нито ще пречат на способността на атмосферата за самопочистване. 
Непряко въздействие върху атмосферния въздух ще окаже консумацията на 
електрическа енергия за осветление и отопление на преустроената сграда, но няма да 
доведе до промяна в качеството на атмосферния въздух.  

По време на експлоатацията не се предвижда използването на съоръжения, които 
биха могли да се явят като организирани източници на емисии, изпускани в 
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атмосферния въздух. Всички съоръжения са от закрит тип и не създават предпоставки 
за замърсяване при правилна експлоатация. 

От изложеното е видно, че по компонент «атмосферен въздух» реализацията на 
инвестиционното предложение няма да доведе до значимо въздействие върху 
околната среда и здравето на хората. 

 
Въздействия върху водите 
Инвестиционното предложение на “АС ИНТЕРКАР” ЕООД е за изграждане на 

автосервиз и пункт за разкомплектоване на МПС. При тази дейност няма въздействие 
върху водите на територията на гр.Омуртаг. 

Релефът на площадката определя до  голяма степен количеството и качеството на 
водните ресурси. Повърхностните води  се влият  единствено   от  атмосферните 
валежи.   

На площадката на автосервиза се формират следните отпадни води: 
•   дъждовни  води  ; 
•   битово - фекални води . 
Дъждовните  води – условно чисти, образуващи се при атмосферните валежи от 

покривите, зелените площи и алеите се отвеждат разсъсредоточено, като следват 
естествения наклон на терена. Част от тях попиват в почвата и подхранват 
подпочвените и повърхностни води в района. Дъждовните води от пощадката за 
временно съхранение и разкомплектоване на автомобили ще се улавят с линеен отток, 
пречистват през каломаслоуловител и заустват в локално пречиствателно съоръжение 
(септична яма с черпателна шахта).  

Формираните битово-фекални води ще се заустват в септична яма с черпателна 
шахта.  

Производствени води не се сформират. 
Тъй като в непосредствена близост до поземления имот няма изградена 

канализационна мрежа, която да поеме битово-фекалните и отпадъчните води, те 
ще постъпват във локално пречиствателно съоръжение. 
       Отпадъчните води от разглежданият обект няма да  оказват директно или 
косвено влияние върху качеството на водите – повърхностни и подземни , тъй като 
са в малки количества. Отпадъчните води от площадката, включително и 
дъждовните водни количества, замърсени с нефтопродукти ще преминават 
последователно през калозадържателя, където ще се извършва утаяване на 
неразтворени утаими вещества и тежки примеси и улавяне на попадналите във 
водата нефтопродукти. След калозадържателя и маслозадържателя отпадъчните 
води ще постъпят във вкопан водоплътен стоманобетонен събирателен 
резервоар, след което ще се третират аналогично на битово-фекални води. 

Утайките от калозадържателя ще се предават на лица, притежаващи 
документ за извършване на дейности с такъв вид отпадък, а утайките от 
маслозадържателя ще се изпомпват от специализирани фирми, лицензирани за 
извършване на дейности с отпадъци. 

Автосервизът и пункта за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили 
ще се  захранва с питейна вода от  градската  водопроводна  мрежа.  

 В района на автосервиза и пункта за разкомплектоване на моторни превозни 
средства не се предвиждат помещения за съхранение на течни горива и нефтени 
смазочни масла, които са потенциални източници на замърсяване на подземните води 
с нефтопродукти, устойчиви органични замърсители и тежки метали. 

В района на бъдещия автосервиз и пункта за разкомплектоване и в близост до него 
няма определени санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за 
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питейно-битово водоснабдяване или източници на минерални води за ползване от 
населението. 

Въздействието върху водите се изразява: 

-  чрез консумация на питейна вода по време на строителството и при експлоатация 
на обекта; 

С реализацията на инвестиционното предложение не се нарушават компонентите 
на околната среда, не се оказва влияние върху съществуващите в момента 
хидроложки условия и на водните екосистеми като цяло. 

Изграждането на обекта няма да повлияе върху естествените водни течения и 
подземните води, както и на съществуващата екосистема. 

Очаква се въздействието върху водните екосистеми да бъде незначително. 

 
Въздействия върху почвите 

По време на строителството ще има въздействие върху почвите при изкопните 
работи за направа на изкопи за вкопания резервоар. Обхвата на въздействието е с 
локален характер само в границите на имота и се изразява в изземване на хумусния 
слой и земни маси, които в последствие ще се използва за площите, предвидени за 
озеленяване според нормативните изисквания. Периода на въздействие е интензивен 
и кратък – само по време на строителството, а степента на въздействие е висока.  

При спазване на нормите на екологичното законодателство при експлоатацията на 
обекта не се очаква замърсяване на почвите с отпадъци и отпадни води. Не се очаква 
промяна в почвеното плодородие на съседните площи. 

Не се очаква замърсяване на почвите от отделениете по време на експлоатацията 
на обекта отпадъци. Същите ще се събират в контейнери и ще се третират, съгласно 
изискванията на ЗУО. 

С реализацията на инвестиционното предложение няма да се окаже въздействие 
върху почвите на терени извън площадката. 

Очаквани отпадъци 

Очакваните отпадъци от строителството и експлоатацията на обекта са описани 
подробно в т. ІІ подточка 11 от настоящата разработка, като са определени различните 
видове отпадъци, очаквани количества и са посочени методите за тяхното третиране. 

Въздействия върху ландшафта 
 

От гледна точка на въздействието върху ландшафта, той в момента е антропогенен 
и ще си остане такъв. Чрез подходящо озеленяване и рекултивация, той ще придобие 
благоприятен вид и ландшафтно – екологическа структура. 

 

Шумови въздействия и други физични фактори 
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Очакват се вредни физични фактори от строителството – шум и вибрации, 

ограничени във времето и само върху обекта и работниците, участващи в 
изграждането. 

При експлоатацията на обекта не се очаква надвишаване на граничните стойности 
на нивата на шума в околната среда и в средата за обитаване, посочени в Наредба № 
6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, 
обн. дв. бр.58 от 18.07.2006г. издадена от МЗ и МОСВ.  

 

 

Земни недра 

Не се очакват нарушения в земните недра при строителството и последващата 
експлоатация на автосервиза и пункта за разкомлектоване. При извършването на 
изкопните работи за вкопания резервоар ще се засегне само почвения слой в 
дълбочина до 1-2 м. за 2 - 3 м². 

 
Въздействия върху флората и фауната 

Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 
предмет на опазване в защитени зони, поради това, че имотът, в който ще се 
реализира инвестиционното предложение, не попада в защитена територия по 
смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133/1998г.) или в защитена зона 
(ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, бр. 77/2002г.). В 
границите на площадката не попадат ценни дървесни видове, храсти и треви. В 
близост до обекта няма данни да се срещат находища на редки, защитени и 
застрашени от изчезване растителни видове, както и характерни местообитания и 
екосистеми. 

При разработването на технически проект за инвестиционното намерение ще се 
проектира подходящо озеленяване на територията на имота с видове, устойчиви на 
антропогенното въздействие, с което ще се осигури подобряване на околната среда.  

 
Реализирането на инвестиционно предложение няма да се отрази отрицателно 

върху флората и фауната. 
 

Отрицателни въздействия върху здравния статус на населението от прилежащия 
район не се очакват. 

Не се очаква въздействие върху земеползването, тъй като дейността ще се 
извършва само в рамките на дадения поземлен имот.  

В близост до обекта няма защитени природни обекти и паметници на културата. Не 
се очаква никоя от дейностите, свързана със строителството да има въздействие 
върху ландшафта, земните недра, минералното разнообразие, биологичното 
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разнообразие и неговите елементи. 

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

В близост до имота, където ще се реализира инвестиционното намерение няма 
елементи на Националната екологична мрежа. Няма обекти, защитени от 
международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна 
или друга ценност. 

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно). 

Въздействието по време на строителството ще бъде отрицателно и пряко, степента 
на въздействие - средна, честотата – временна, а продължителността – краткотрайна 
(по време на изграждане на обекта). При експлоатация на обекта въздействието е 
постоянно и незначително, а продължителността – дълготрайна. Не се очаква поява на 
кумулативност. 

При спазване изискванията на нормативната уредба, отнасяща се до експлоатация 
на този вид обекти, не се очаква вредно въздействие.  

4. Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, 
населени места (наименование, вид-град, село, курортно селище, брой жители и 
др.). 

Въздействието ще бъде ограничено само в границите на поземлен имот с 
идентификатор 53535.232.262 по кадастралната карта на гр.Омуртаг, общ.Омуртаг с 
площ 1788 м² с НТП “за друг вид производствен, складов обект” и няма да засяга 
съседните имоти. Не се очакват негативни въздействия върху населението на 
гр.Омуртаг и съществуващата флора и фауна. 

Характеристика на гр.Омуртаг: 

г.ш. – 43,08 49 N 

г.д. –  26,27 47 Е 

надморско равнище: 450-550м. 

площ – 7,918 кв.км. 

население – 624 жители  (към 01.01.2007 г. НСИ) 

5. Вероятност на поява на въздействието 

Вероятността за поява на въздействието би се наблюдавало при възникване на 
инцидентни аварийни ситуации. 

Възложител: “АС ИНТЕРКАР”ЕООД гр.Омуртаг 
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При авария от възникване на пожар (умишлен или неумишлен) степента на 

въздействие, ще зависи  от големината на пожара и може да е в рамките от ниска до 
висока. 

Очакваното замърсяване на почвата, повърхностните и подземните води е с 
ограничен териториален обхват и ще е епизодично, няма да окаже трайно отрицателно 
въздействие върху околната среда поради процесите на самопречистване на почвите и 
водните екосистеми. 

Замърсявания могат да възникнат и при аварии в канализационната и 
водопроводната мрежа.  

Видът на въздействието при аварии ще е с ограничен обхват (в рамките на мястото 
на аварията), отрицателно и пряко върху хората в близост и прилежащата територия. 
Видът и степента на въздействието върху околната среда ще е краткотрайно без 
акумулиращ ефект. Степента на въздействието е ниска. Възможни въздействия, 
получени в резултат от аварии по време на експлоатацията на инвестиционното 
предложение са отрицателни, преки, временни, краткотрайни и необратими с обхват 
около площадката на обекта, поради което се предприемат редица мерки за 
недопускане на аварийни ситуации. 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 

По време на строителството въздействието е пряко и краткотрайно и ще продължи 
до приключване на планираните строителни дейности в обекта. При експлоатация на 
обекта въздействието е постоянно, продължителността му ще е дълготрайна, 
честотата – ниска, възможност за възстановяване – положителна. Не се очаква поява 
на кумулативен ефект. 

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 
свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни 
отрицателни въздействия върху околната среда. 

В съответствие със съвременните тенденции за устойчиво развитие и опазване на 
околната среда и здравето на населението и за свеждане до минимум  въздействие 
върху околната среда се планират следните мерки: 

1. Поддържане на района чист и недопускане разпиляване на строителни 
материали и отпадъци, отпадъци от опаковки и смесени битови отпадъци в и извън 
имота, както по време на строителството, така и при експлоатацията му. 

2. При извършване на изкопните работи да се отделя горния хумусен слой, 
депонира, съхранява и използва за възстановяване и създаване на зелени площи, 
съгласно Наредба №26 от 02.10.1996г. за рекултивация на нарушени терени, 
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния 
пласт (ДВ бр.89/1996г.). 

3. Да не се засягат площи извън предвидените в инвестиционното предложение. 

4. Преди започване на строителството да се направи площна инвентаризация на 
растителността в имота и при наличие на ценни, редки, застрашени и защитени 
растителни видове да се уведоми компетентния орган.  

Възложител: “АС ИНТЕРКАР”ЕООД гр.Омуртаг 
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5. При озеленяването на района, подбора на тревни, храстови и дървесни видове 

да бъде съобразен с почвените и климатични условия на района. Максимално да се 
използва територията на предвидените зелени площи за засаждане с дървесни видове 
с цел естетическо оформление на обекта и подобряване на микроклимата на района. 

6. Да не се допуска унищожаване на дървесни видове, освен изискващите се по 
сервитутната зона при полагане на линейните обекти – водопровод и канализация. 

7. По време на строителството и при експлоатация на обекта да се спазват 
изискванията на Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по 
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, ДВ бр. 44/1996 г. 

8. Всички отпадъци да се събират и съхраняват, съгласно изискванията на Закона 
за управление на отпадъците. 

9. Да се разработи план за действие при възникване на аварийни ситуации. 

10. При извършване на изкопни и насипни земни работи при изграждане на обекта 
да не се допуска нарушаване на геоложката основа, което предизвиква 
физикогеоложки явления. 

11. Да се извършва мониторинг на дъждовните води по показатели рН, 
неразтворени вещества и нефтопродукти. 

8. Трансграничен характер на въздействието 

Не се очаква въздействие с трансграничен характер. 

 

 

 

УПРАВИТЕЛ: 

Супхи Ахмедов Юсеинов  
/ упълномощен представител / 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 
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