ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
(Приложение № 2 към чл. 6 (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.)

„Ладшафтно оформяне и стабилизиране на нарушен терен – част от ПИ с идентификатор
20184.47.216 в землището на гр. Две могили”

I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, търговско наименование,
седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице;
ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ЕИК 000530529
2. Пълен пощенски адрес: община Две могили, п.код 7150, община Две могили, област Русе, бул.
„България” №84
3. Телефон, факс и e-mail 08141/9208, obshtina@dvemogili.bg
4. Лице за контакти – Хюлия Севдалиева – ССИОМПЕ в Община Две могили
II.
1.

Резюме на инвестиционното предложение:
Характеристики на инвестиционното предложение;

С настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС се прави оценка за
влиянието, което ще окаже инвестиционното предложение (ИП) – Ладшафтно оформяне и
стабилизиране на нарушен терен в землището на гр. Две могили, върху компонентите и факторите
на околната среда, както и върху човешкото здраве.
А) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват,
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
Инвестиционното предложение (ИП) е предвидено да се реализира в ПИ 20184.47.216,
землище на град Две могили, община Две могили.
Проектът ще се осъществи на площадка от около 20 дка, част от поземлен имот с
идентификатор 20184.47.216 – представляващ публична общинска собственост (Акт №
4035/22.01.2019 г.) в землището на гр. Две могили, начин на трайно ползване (НТП) съгласно
Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (Обн. ДВ. бр.3 от 13 януари 2004 г., посл.изм. ДВ. бр.21 от 1 март
2013 г.) „Пасище”, с обща площ 122533 кв.м.
Имотът е разположен северозападно от гр. Две могили на разстояние около 1 500 м. До
имота, респективно до площадката, има довеждащ полски път, общинска собственост.
Местоположението на площадката с нарушен терен, съгласно Скица – проект на поземлен имот с
идентификатор 20184.47.216 е с координати:

Нова точка №
1
2
3

ПРОЕКТНИ КООРДИНАТИ
X [m]
4828822.875
4818696.126
4828827.622

Y [m]
528494.282
528704.500
528753.041
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Инвестиционният проект за рекултивация ще бъде разработен по начин, позволяващ
вписването на терена в околния ландшафт, след приключване на СМР.
Определяне на граници на терена, подлежащ на ландшафтно оформяне и стабилизиране
Съгласно нормативните изисквания, въведени със Закона за опазване на земеделските земи,
комисия, назначена със заповед на кмета на Община Две могили, трябва да извърши оглед на място,
със задача определяне на мероприятия за ланшафтно оформяне и стабилизиране на терена. С
протокол от 29.02.2019 г. комисията е определила размера и границите на терена, подлежащ на
стабилизиране и ландшафтно оформяне - около 20 дка от поземлен имот с идентификатор
20184.47.216 и е излязла с решение за изготвяне на технически проект. Протоколът е утвърден от
кмета на Община Две могили.
Б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения;
Съгласно техническото решение на проектанта, при реализирането на проекта за
„Ладшафтно оформяне и стабилизиране на нарушен терен – част от ПИ с идентификатор
20184.47.216 в землището на гр. Две могили” ще се постигне вписването на терена в околния
ландшафт и неговото стабилизиране, а генерираните излишни земни маси ще бъдат в достатъчен
обем за изпълнението на техническата рекултивация на съществуващото депо за битови отпадъци
на територията на гр. Две могили, ПИ 20184.60.381.
В тази връзка настоящото инвестиционно предложение е свързано с реализирането на
одобрения съгласно изискванията на ЗУТ работен проект за „Закриване и рекултивация на
съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Две могили, ПИ 20184.60.381”,
който е внесен в ПУДООС с искане за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Отстоянието
между двата обекта е около пет километра.
С реализирането на настоящото инвестиционно предложение и проекта за рекултивация на
депото за битови отпадъци ще се създадат условия за осъществяване на местно ниво на
задълженията, поети от Република България за постигане на съответствие с Рамкова директива за
отпадъците 2008/98/ЕО и Директива 1999/31/ЕИО, относно депониране на отпадъци, чиито
изисквания са транспонирани в националното законодателство, чрез Закона за управление на
отпадъците и Наредба 6/27.08.2013 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на
депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Обн. ДВ.
бр. 80/13.09.2013г, изм. и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г. Рекултивацията на съществуващото депо за
битови отпадъци ще допринесе за изпълнение на приетия от Управителния съвет на ПУДООС на
06.11.2018 г. нов приоритет в сектор „Управление на отпадъците”. Това е продиктувано от
необходимостта за закриване на процедурата от страна на Европейската комисия и необходимостта
да бъде приключила техническата рекултивация на депа с прекратена експоатация обект на
процедурата по нарушение № 2012/2082 за неизпълнение на задълженията от страна на Република
България на чл. 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г., относно депонирането на
отпадъци до 2020 г.
В близост до ПИ 20184.47.216 не се развиват производствени дейности.
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В) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните
недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
По време на строителството не е предвидено използване на природни ресурси, включително
водовземане за питейни, промишлени или други нужди. Няма да се ползват повърхностни или
подземни води.
Вода след ландшафтното оформяне и стабилизиране на терена не е необходима.
ИП е свързано с отнемане на хумусен пласт и земни маси – теренът е нарушен. Генерираните
излишни земни маси ще бъдат в достатъчен обем за изпълнението на техническата рекултивация на
съществуващото депо за битови отпадъци на територията на гр. Две могили, ПИ 20184.60.381
ИП не е свързано с експлоатация на земните недра – водовземане от подземни води, добив на
полезни изкопаеми и др.
ИП не е свръзано с процеси, които увреждат почвите, а именно: ерозия; вкисляване;
засоляване; уплътняване; намаляване на почвеното органично вещество; замърсяване; запечатване;
свлачища. Реализирането на ИП ще допринесе за подобряване на качеството на терена, като не се
променя предназначението и начина на трайно ползване.
ИП не е свръзано с дейности, посочени в чл.13 от Закона за почвите, които могат да доведат
до увреждане на почвите, а именно:
унищожаване на изградени противоерозионни и хидромелиоративни съоръжения в случаите,
когато това води до увреждане на почвите;
унищожаване на изградени противосвлачищни и укрепителни съоръжения;
прилагане на земеделски практики, водещи до засоляване, вкисляване и замърсяване на
почвите с вредни вещества;
прилагане на технологии за обработка на почвите, които водят до ерозия, уплътняване и
нарушаване структурата на почвите;
унищожаване или нарушаване целостта на защитни горски пояси;
напояване със замърсени води, които съдържат вредни вещества над допустимите норми;
внасяне в почвите на утайки от пречиствателни станции от отпадъчни води, които не
отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от
пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието;
внасяне в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества
и хранителни субстрати, които не отговарят на условията, определени в Закона за защита на
растенията;
употреба на продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията
на Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита;
извършване на производствени дейности, водещи до засоляване, вкисляване и замърсяване
на почвите с вредни вещества;
изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане, изоставяне и нерегламентирано
изхвърляне на отпадъци върху почвена повърхност, включително на селскостопански
отпадъци, извън обхвата на Закона за управление на отпадъците – това ще бъде елиминирано
след изпълнение на СМР;
изгаряне на стърнища и други растителни остатъци върху почвената повърхност.
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Г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;
Отпадъци
Инвестиционното предложение не е свързано с образуване на отпадъци. Незначителни
количества битови отпадъци ще се генерират от жизнената дейност на работниците, ангажирани в
дейностите по ландшафтно оформление. Строителни отпадъци няма да се образуват. Иззетите земни
маси не се третират като отпадък, т.като ще бъдат използвани за рекултивацията на депото в
землището на гр. Две могили.
Битовите отпадъци, генерирани от дейността на работещите на територията на площадката,
ще се събират и транспортират до територията на съответното работещо към момента регионално
съоръжение за третиране на отпадъци в гр. Русе (към днешна дата Регионално депо – Борово/Бяла
не е въведено в експлоатация).
Отпадъчни води, които ще се формират от реализиране на ИП
Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени отпадъчни
води. Не са необходими пречиствателни съоръжения.
•

За осигуряване на нормалната работа и санитарно-хигиенни условия на работниците ще са
предвидени химически тоалетни.

Д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
По смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда:
•

„Дискомфорт” са раздразнението и неудобствата, създавани от факторите на околната среда,
определени посредством проучвания в тази област (т.30а от ДР на ЗООС);

„Замърсяване на околната среда” е промяната на качествата й вследствие на възникване и
привнасяне на физически, химически или биологически фактори от естествен или
антропогенен източник в страната или извън нея, независимо дали се превишават
действащите в страната норми (т.5 от ДР на ЗООС).
Реализирането на ИП не е свързано със замърсяване на компонентите на околната среда –
емитиране на замърсители в производствени отпадъчни води (такива липсват), замърсяване и/или
увреждане на почвата, земни недра, ландшафт, биологичното разнообразие и неговите елементи.
•

Част от дейностите са свързани с увеличаване на нивото на шума и запрашеността на
атмосферния въздух. Последните могат да доведат до поява на дискомфорт у работещите, които са
пряко ангажирани и боравят с отпадъци.
Ландшафтното оформление на част от имот 20184.47.216 ще се реализира посредством
изкопно-насипни дейности. Същите ще се извършат със строителна техника – багери, самосвали и
др., които отделят неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух – прах от
изкопните дейности и емисии от работата на двигателите на автомобилите. Въздействието ще е
краткотрайно (в периода на изпълнение на СМР), локално като териториален обхват, незначително,
обратимо, без кумулативен ефект.
Дискомфорт у населението в най-близко отстоящите сгради няма да се наблюдава –
граничните стойности на показателите на шум от работа на оборудването ще са в допустимите
норми.
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Е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;
ИП (ландшафтно оформяне и стабилизиране на терен) не попада в обхвата на чл.103 от Глава
седма на Закона за опазване на околната среда и не се класифицира като предприятие и/или
съоръжение с висок и/или нисък рисков потенциал. На територията на площадката няма да се
съхраняват опасни вещества (в т.число опасни отпадъци) по приложение №3 ЗООС.
В следствие реализирането на ИП не може да възникне „голяма авария” (голяма емисия,
пожар или експлозия, в резултат на неконтролируеми събития в хода на операциите на всяко
предприятие или съоръжение в обхвата на глава седма, раздел I ЗООС, и която води до сериозна
опасност за човешкото здраве и/или за околната среда).
Инциденти могат да възникнат по време на строителството, в следствие на аварийни
ситуации.
Аварийните ситуации са както следва:
•

Природни бедствия

За осигуряване на бърза и компетентна намеса от страна на персонала на дружеството, което
ще изпълнява СМР, трябва да се предвидят:
o Поставяне на видно място на инструкциите за безопасност на площадката, на която ще се
извършва строителството;
o Задължително обучение на персонала по отношение на дейностите и рисковете от инциденти
и периодично повишаване квалификацията на същия.
Възможни аварийни ситуации
•

Разливи

При разлив на масло/емулсия от МПС / повредено оборудване ще се използват сорбенти за
ограничаване замърсяването на околната среда.
Замърсяването се отстранява от персонала на дружеството, притежаващ необходимата
квалификация за това.
•

Пожар

При пожар на площадката ще се използва пясък, следва да бъдат налични и пожарогасители,
необходими за овладяване на спонтанно възникнал пожар.
При невъзможност за справяне със ситуацията отговорникът на площадката уведомява
управителя на дружеството, РС ПАБ и РИОСВ – Русе.
Ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на
жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.
По смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето (Обн. ДВ. Бр.70 от 10
август 2004г., изм. И доп. ДВ. Бр.102 от 22 Декември 2017г.) „Факторите на жизнената среда” са:
а) води, предназначени за питейно-битови нужди;
б) води, предназначени за къпане;
в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за
хигиенни нужди;
г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;
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е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните
територии;
ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;
з) курортни ресурси;
и) въздух.
По-долу са разгледани потенциалните неблагоприятни въздействия върху факторите на жизнената
среда и рисковете за човешкото здраве.
А) води, предназначени за питейно-битови нужди;
Дейността ландшафтно оформяне и стабилизиране на терена не е свързана с:
формиране на производствени отпадъчни води (такива ще продължат да се отделят да
определен период от време, в незначителни количества, със затихващи функции и след
повърхностното запечатване на депото);
съхраняване на химични вещества и смеси;
съхраняване на опасни отпадъци, които да създават предпоставки за разливи, замърсяване на
почвите, повърхностните и подземните води.
В близост до съществуващата площадка не са учредени СОЗ за питейно-битово
водоснабдяване и за минерални води.
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „води, предназначени за
питейно-битови цели” няма, поради което не съществува и риск за човешкото здраве.
Б) води, предназначени за къпане;
По смисъла на Наредба № 11 от 25 февруари 2002 г. за качеството на водите за къпане,
издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите
(Обн. ДВ. Бр.25 от 8 Март 2002г., изм. ДВ. Бр.53 от 10 Юни 2008г.) „Води за къпане” са всички
пресни течащи или стоящи води, или части от тях, както и морските води, където:
а) къпането е разрешено от компетентните органи, или
б) къпането не е изрично забранено и традиционно се практикува от голям брой къпещи се.
Министерството на здравеопазването изготвя и поддържа национален регистър за всички
обекти за къпане в Република България. По данни на МЗ, раздел Води за къпане,
http://www.mh.government.bg/bg/administrativni-uslugi/registri/, на територията на област Русе няма
води за къпане, които да подлежат на контрол от страна на регионалните органи на МЗ.
По данни на Bulgarian bathing water quality in 2016, May 2017, наличен на интернет
страницата на Европейската агенция по околна среда https://www.eea.europa.eu/themes/water/statusand-monitoring/state-of-bathing-water/country-reports-2016-bathing-season/bulgaria-2016-bathing-waterreport/view, през 2016 г. в България са взети проби от 94 места, 90 от който по крайбрежието и 4 –
във вътрешността на страната. На територията на община Две могили не е изследвано качество на
вода, предназначена за къпане.
ИП не е свързано с въздействие върху води, предназначени за къпане.
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „води, предназначени за
къпане” няма, поради което не съществува и риск за човешкото здраве.
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В) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за
хигиенни нужди;
На интернет страницата на Басейнова дирекция за управление на водите „Дунавски район” с
център Плевен са налични два регистъра за водовземни съоръжения за минерални води:
Регистър на водовземните съоръжения за минерални води на територията на БДДР Плевен
(към 01.01.2018 г.);
Регистър на съоръженията за водовземане от минерална вода, предоставени на общините за
стопанисване.
http://www.bd-dunav.org/content/registri/saorajeniia-za-mineralna-voda/
В двата посочени по-горе регистъра няма съоръжения за минерални води (без значение кой
ги стопанисва) на територията на община Две могили, и в частност в землището на град Две могили.
От направена справка в Регистър на санитарно-охранителните зони определени в
съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. (актуален към м. ноември 2017 г.),
наличен на интернет страницата на БДУВДР Плевен е видно, че на територията на община Две
могили има три учредени СОЗ – СОЗ-133/05.06.07, СОЗ-183/08.09.08 и СОЗ-219/14.04.09, засягащи
землища на населените места Каран Върбовка, Чилнов и Бъзовец. Учредени СОЗ на територията на
землище гр. Две могили няма.
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „минерални води,
предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди”
няма, поради което не съществува и риск за човешкото здраве.
Г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
Показателите за шум и граничните стойности в Р България са регламентирани с 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 Юли 2006 г.), издадена от
Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите.
Показателите за шум са физични величини, чрез които се определя шума в околната среда,
като се отчитат границите и степента на дискомфорт на хората, изложени на шум, в зависимост от
характера на шума, времето на денонощието, предназначението на помещенията за обитаване,
характера на териториите и зоните в и извън урбанизираните територии.
За различните периоди от денонощието са определени следните показателите за шум –
дневно Lден, вечерно Lвечер, нощно Lнощ и денонощно L24 ниво на шума.
От своя страна периодите на денонощието са разделени на:
- дневен период – от 7 до 19 ч. (с продължителност 12 часа);
- вечерен период – от 19 до 23 ч. (с продължителност 4 часа);
- нощен период – от 23 до 7 ч. (с продължителност 8 часа).
Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в
урбанизираните територии и извън тях са дадени в Таблица №2 от Приложение №2 към чл. 5 от
Наредба №6/2006, която е дадена по долу.
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Таблица №4 Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в
урбанизираните територии и извън тях
Територии и устройствени зони в
№ урбанизираните територии и извън тях
1
2
3

Еквивалентно ниво на шума в dB(A)
Lден
Lвечер
Lнощ
L24
55
50
45
55
60
55
50
60
60
55
50
60

Жилищни зони и територии
Централни градски части
Територии, подложени на въздействието на
интензивен автомобилен трафик
4 Територии, подложени на въздействието на релсов
65
60
55
65
железопътен и транспорт
5 Територии, подложени на въздействието на
65
65
55
66
авиационен шум
6 Производствено-складови територии и зони
70
70
70
76
7 Зони за обществен и индивидуален отдих
45
40
35
45
8 Зони за лечебни заведения и санаториуми
45
35
35
44
9 Зони за научно изследователска дейност
45
40
35
45
10 Тихи зони извън агломерациите
40
35
35
42
Допълнително за целите на генериране на т. Нар. „конфликтни карти” се използва изчисления
индекс на специфични гранични стойности на L24 – по следната формула:
L 2 4 = 10lQl(12*10UeH/1G +4МО’:Ьвечер+5)/10 + 0,1О(1_нощ+Ю )/10у24]

Терена, подлежащ на ландшафтно оформяне и стабилизиране се намира извън
регулационните граници на населеното място (град Две могили). В непоследствена близост до
имота не се развива производствена дейност, липсват източнци на шум.
Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита (жилищни сгради, лечебни заведения,
училища, детски градини и ясли, висши учебни заведения, спортни обекти, обекти за временно
настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и
др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за
отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обекти за производство на
храни) са жилищни сгради от град Две могили – отстоят на около 1500 метра в посока югооизток от
площадката.
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „шум и вибрации в жилищни,
обществени сгради и УТ” няма, поради което не съществува и риск за човешкото здраве.
Д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;
Характерът на ИП не попада в обхвата на обекти с източници на йонизиращи лъчения (алфаи бета-частиците, гама-лъчите, електроните, позитроните, протоните, рентгеновите лъчи,
неутроните, тежките йони и др. естествени и изкуствени радиоактивни източници).
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „йонизиращи лъчения в
жилищните, производствените и обществените сгради” няма, поради което не съществува и риск за
човешкото здраве.
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Е) нейонизиращи лъчения
урбанизираните територии;

в

жилищните,

производствените,

обществените

сгради

и

Характерът на ИП не попада в обхвата на обекти с източници на нейонизиращи лъчения
(съоръжения, проектирани за предаване на радиосигнали – базови станции на мобилните оператори
и радиопредавателни кули).
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „нейонизиращи лъчения в
жилищните, производствените, обществените сгради и УТ” няма, поради което не съществува и
риск за човешкото здраве.
Ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;
Ландшафтното оформяне и стабилизиране на терена не попада в обхвата на понятието
„Обекти с обществено предназначение”, към които се причисляват:
а) детски ясли и градини, училища и висши училища, общежития;
б) лечебни и здравни заведения;
в) увеселителни паркове и спортни обекти – стадиони и спортни зали;
г) театри, киносалони, концертни зали;
д) железопътни гари, летища, пристанища, автогари и паркинги;
е) административни и обществени сгради, в т.ч. търговски центрове и супермаркети.
По смисъла на Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове,
свързани с експозиция на биологични агенти при работа (Обн. ДВ. Бр.105 от 8 Ноември 2002г.)
„биологични агенти” са микроорганизми, вкл. онези, които са генетично модифицирани, клетъчни
култури и човешки ендопаразити, които могат да провокират инфекция, алергия или токсичност.
Извод: Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „химични фактори и
биологични агенти, в обекти с обществена предназначение” липсва.
З) курортни ресурси;
Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „курортни ресурси” няма,
поради което не съществува и риск за човешкото здраве.
2.

Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности
по време на строителството;
Инвестиционното предложение ще се реализира на площадка от около 20 дка, част от
поземлен имот с идентификатор 20184.47.216 – представляващ публична общинска собственост
(Акт № 4035/22.01.2019 г.) в землището на гр. Две могили.
Не са необходими площи за временни дейности извън рамките на имота по време на
строителството, тъй като СМР ще се реализират в границите на имота.

3.

Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на
дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от
приложение №3 към ЗООС;
Основните процеси, които ще се извършват при реализацията на проекта за „Ладшафтно
оформяне и стабилизиране на нарушен терен – част от ПИ с идентификатор 20184.47.216 в
землището на гр. Две могили” условно включват следните дейности:
 Подготовка на площадката (подготвителен етап, вертикална планировка);
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 Извършване на техническа и биологична рекултивации;
 Поддържане на биологична рекултивация;
Всички дейности и процеси ще засегнат площадка с площ от около 20 дка, част от
поземлен имот с идентификатор 20184.47.216 с начин на трайно ползване (НТП) „Пасище”, с обща
площ 122533 кв.м. и по своята същност представляват мероприятия по техническа и биологична
рекултивация на нарушен терен.
На 28.01.2019 г. със Заповед № 144/28.01.2019 г. на Кмета на Община Две могили е
назначена междуведомствената комисия със задача - да се определят мероприятия за стабилизиране
и ландшафтно оформяне на част от терена в ПИ с идентификатор 20184.47.216 – представляващ
публична общинска собственост (Акт № 4035/22.01.2019 г.) в землището на гр. Две могили. След
направеният оглед на място, комисията е констатирала, че гореспоменатата част от поземления имот
е с нарушен терен със силно ерозирал, стръмен и свличащ се скат. За нормалното екологосъобразно
функциониране на частта от разглеждания имот е необходимо да се разработи, съгласува и утвърди
от РИОСВ – Русе проект за ландшафтно оформяне и биологична рекултивация на терена, като се
предвиди осигуряването на стабилни откоси. В тази връзка на 31.01.2019 г. Община Две могили е
сключила договор за изработване на технически проект за „Ладшафтно оформяне и стабилизиране
на нарушен терен – част от ПИ с идентификатор 20184.47.216 в землището на гр. Две могили”.
Съгласно техническото решение на проектанта, при реализирането на този проект ще се постигне
вписването на терена в околния ландшафт и неговото стабилизиране, а генерираните излишни
земни маси ще бъдат в достатъчен обем за изпълнението на техническата рекултивация на
съществуващото депо за битови отпадъци на територията на гр. Две могили, ПИ 20184.60.381.
До имота, респективно до площадката, има довеждащ полски път, общинска собственост,
което не налага изграждането на нови пътища. В проектното решение се предвиждат единствено
изкопни работи и заравняване на терена за стабилизиране на откосите и предотвратяване на
ерозивни процеси.
Опасни вещества от приложение №3 към ЗООС – няма да се използват при изпълнение на
СМР и няма да се съхраняват на територията на площадката.
4.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Инвестиционното предложение не изисква изграждане на нова или промяна на съществуваща
инфраструктура – до имота има съществуващ полски път.
5.

Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване;

Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Две могили, през януари 2019 г. е
извършила оглед на място на терена, подлежащ на мероприятия за ланшафтно оформяне и
стабилизиране на терена. С протокол от 29.02.2019 г. комисията е определила размера и границите
на терена - около 20 дка от поземлен имот с идентификатор 20184.47.216 и е излязла с решение за
изготвяне на технически проект. Протоколът е утвърден от кмета на Община Две могили.
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Строителството на обекта ще се извърши в следния ред:
Етап 1
• Организация на строителството;
• Площен изкоп с дълбочина до 30 см за отделяни и преместване на повърхнос-тни
земни пластове с по-високо съдържание на хумус;
• Изкопни и насипни работи за оформяне релефа на терена;
• Товарене на камиони и извозване на част от земните маси и използване на друг обект.
• Разстилане на първоначално отделените земни маси;
Етап 2
• Биологична рекултивация – затревяване.
Изпълнението на предвидените мероприятия следва да се реализират на два етапа. Не са
налични предпоставки, налагащи ограничителни срокове за изпълнение на дей-ностите, като
непосредствени заплахи за замърсяване на околната среда, свлачищни процеси и др.
Биологичните мероприятия се извършват след приключване на всички дейности по изкоп и
насип. За затревяването се спазват посочените по-горе срокове.
Издаването на разрешението за ползване е предшествано от съставяне на акт Образец 15 и
последващия го акт Образец 16.
Преди съставянето на акт Образец 15 кмета на Община Две могили издава заповед за приемане
на извършената техническа рекултивация, в състава на която присъства и представител на лицето,
извършило техническата рекултивация. Съставя се протокол, подписан от членовете на комисията за
приемане на техническата рекултивация, който се одобрява от кмета на Община Две могили.
Извършената техническа рекултивация се приема от комисия, която се назначава от кмета на
общината – когато рекултивираният терен е общинска собственост или е собственост на физически
или юридически лица (чл. 23, ал.1, т.1 от ППЗОЗЗ). Съставът на комисията за приемане на
техническата рекултивация е същият, както комисията определила границите и размера на терена,
подлежащ на рекултивация, като в състава й се включва и представител на изпълнителя на
техническата рекултивация.
След приемане на техническата рекултивация и одобряване на протокола от кмета на
Община Две могили се съставя акт Образец 15 (на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ). Акт Образец 15 се
подписва от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето,
упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него,
упражнили строителен надзор по съответните части. Този акт е основание за съставяне на
окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва
предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя.
Комисия, назначена със заповед от кмета на Община Две могили (на снование чл. 23, ал.1, т.1
от ППЗОЗЗ) ще приеме биологичната рекултивация, като преди приемането на биологичната
рекултивация се представя одобрен протокол от приетата техническа такава за обекта.

6.

Предлагани методи за строителство;
11

Дейностите по изпълнение на строителните и монтажни работи по ландшафтното оформяне и
стабилизиране на терена в землището на гр. Две могили включват условно следните периоди /
етапи:
 Подготовка на площадката (подготвителен етап, вертикална планировка);
 Извършване на техническа и биологична рекултивации;
 Поддържане на биологична рекултивация;
Предвидени мероприятия за ландшафтно оформяне
Проектът предвижда възстановяване на терена посредством направа на обратен насип за
ландшафтно оформление. Целта е да се постигне запълване на релефните понижения и
подравняване на терена със съседните релефни форми. Предвижда се пренос чрез прибутване на
земни пластове, разположени над и около нарушената територия. За част от земните маси (12 хил.
куб. м) се предвижда натоварване на камиони и изнасяне на друг обект.
За площта с предвидени изкопни работи се предвижда площен изкоп с мощност 20-30 см за
прибутване на повърхностните пластове с цел тяхното опазване.
След подравняване, насипване и изнасяне на част от земните маси ще бъде извър-шено
разстилане на запазените от началния изкоп почви.
Като втори етап на мероприятията за възстановяване на територията ще се извърши
затревяване на засегнатата площ (съгласно проекта 18 дка).
Вертикална планировка и подравнителни работи
Дълговременна устойчивост на терена
С проекта се предвижда постигане на плавни релефни форми, без стръмни откоси, които да
изискват специално оформяне и стабилизиране. Новата релефна форма е устойчива и ще е
достатъчно стабилна за предотвратяване на ерозионни процеси.
С изпълнение на проекта максималните откоси ще са в границите на 20-35 %, като по
изключение на малка територия достигат да 45 %. Това ще гарантира стабилността на земните маси
и ще улесни ползването на територията като пасище.
Повърхностен водоотлив на рекултивираните терени
Рекултивираната територия не се нуждае от оформяне на водоотвеждащи канавки в във
високата си част. Поради състоянието на терена в момента няма прилив и стичане на дъждовни води
от разположените във високите части пасища.
Проектно решение за биологична рекултивация
Основните принципи, които са следвани при изготвяне на проекта за биологична
рекултивация са:
• Използване на естествено разпространени за района видове;
•

Предотвратяване на потенциални повърхностни ерозионни процеси;

• Подпомагане установяването на устойчиви съобщества.
Прилагането на принципите е постигнато чрез:
• Подбор на тревните видове;
Препоръки за технологията на засяване и избор на оптимален период за из-пълнение
на дейностите.
Предвидени мероприятия
Биологичната рекултивация включва комплекс от агротехнически мероприятия за
стабилизиране на почвата, предотвратяване на повърхностните ерозионни процеси и гарантиране на
дълготрайната цялост на рекултивационните пластове. Биологичната ре-култивация се извършва на
•
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два етапа – предпосевна подготовка на повърхностния пласт от плодородна почва и внасяне на
растителност.
При масивни насипи на повърхностния пласт подготовката на почвата се състои от фрезоване
и подравняване. Целта е да се разбият едрите буци и да се получи ситнозър-неста структура. За
случаите на незначителна мощност на повърхностния пласт подготов-ката на почвата се извършва
преди полагането и.
Затревяване – технология и ред за извършване на дейностите по затревяването
Засяването на тревното семе е препоръчително да се извърши късно през есента – октомвриноември или през началото на пролетта март-април за да се постигне дружно поникване и добро
вкореневане през хладния период от годината, когато почвата е доб-ре запасена с влага. Засяването
на семената трябва да бъде равномерно, като след това се зариват с гребло и се притъпкват с дъска
или ръчен валяк. Допустимо е влагането на тревното семе да стане едновременно с насипване и
разстилане на повърхностния поч-вен пласт.
За създаването на устойчив тревостой е предвидено използването на многогодишни тревни
смески. Те имат предимство пред еднокомпонентните тревостои, тъй като усвояват по-добре водата
и хранителните вещества от различните почвени хоризонти, подоб-ряват почвената структура.
Тревната смес се състои от:
• Бяла детелина (Trifolium repens) 40 %;

7.

•

Червена детелина (Trifolium pratense) 40 %;

•

Ежова главица (Dactylis glomerata) 20 %.

Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Настоящото инвестиционно предложение е продиктувано от намеренията на Община Две
могили да осигури нормално екорогосъобразно функциониране на частта от разглеждания поземлен
имот. С реализацията на проекта ще се продотвратят процесите на ерозия и свличане, което ще
доведе и до хармоничното вписване на терена в околния ландшафт. Нещо повече, след
осъществяването на всички мероприятия достъпа до пасището ще се облекчи значително (не се
променя нито предназначението, нито начина на трайно ползване на имота), и ще се създадат
безопасни условия за животните.
8.

План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи
информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за
разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко
разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях

Теренът, на който ще се осъществят мероприятията по ландшафтно оформяне и
стабилизиране на откосите, е площадка от около 20 дка, част поземлен имот с идентификатор
20184.47.216 – представляващ публична общинска собственост (Акт № 4035/22.01.2019 г.) в
землището на гр. Две могили, начин на трайно ползване (НТП) „Пасище”, с обща площ 122533
кв.м. . Имотът е разположен северозападно от гр. Две могили на разстояние около 1 500 м. До
имота, респективно до площадката, има довеждащ полски път, общинска собственост.
Местоположението на площадката с нарушен терен, съгласно Скица – проект на поземлен имот с
идентификатор 20184.47.216 е с координати:
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Нова точка №
1
2
3

ПРОЕКТНИ К
КООРДИНАТИ
X [m]
4828822.875
4818696.126
4828827.622

Y [m]
528494.282
528704.500
528753.041

.

Фигура №1 Местоположение на имота, АГКК

Местоположение на Защитени зони Ломовете спрямо землището на гр. Две могили е показано на
фигура № 2 по-долу.
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Фигура №2 Местоположение на Защитени зони Ломовете спрямо землището на гр. Две могили
Жилищните сгради на най-близко
най
разположеното населено място – гр. Две могили – отстоят
на около 1500
00 м на североизток от площадката.
Поземленият имот (ПИ) не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие, или в Защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
Най-близко
близко разположените до ПИ 20184.47.216 защитени зони по ЗБР са BG0000608
Ломовете и BG0002025 Ломовете
Ломовете, отстоящи на около 5000 метра в посока югоизток от ПИ, в който
ко
ще се реализира инвестиционното предложение.
При реализиране на ИП не се очак
очаква трансгранично въздействие.
Не се предвижда нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
9.

Съществуващо земеползване по границите
инвестиционното предложение;

на

площадката

или

трасето

на

Имот 20184.47.216вв който е ще се реализира ИП, е разположен в землището на град Две могили.
Имотът граничи със земеделски
емеделски земи.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,
санитарно-охранителни
охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно
питейно-битово
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водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.
Чувствителни зони
Зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи
 Уязвими зони
Уязвимите зони се определят съгласно изискванията на Наредба № 2 от 13 септември 2007г.
за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.
Уязвимите зони са определени въз основа на Заповед №РД-146/25.02.2015 г. на министъра
на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В приложения към заповедта са определени
водните тела, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски
източници, териториите на общините или части от тях в обхвата на уязвимата зона по надморска
височина и карта на зоната.
В Приложение №1 Води, които са замърсени или води, които са застрашени от замърсяване
с нитрати от земеделски източници са включени и двете подземни водни тела на територията на
община Две могили, а именно:
•

подземно водно с тяло с код BG1G0000K1B041 и наименование Карстови води в Русенската
формация;

•

подземно водно с тяло с код BG1G00000J3K051Карстови води в МалмВаланжския басейн.

В Приложение 4.2.2.1 Оценка на химично състояние на подземни водни тела в Дунавски
район от ПУРБ 2016-2021 г. за подземните водни тела в БДДРУВ – Плевен, и в частност за ПВТ
на територията на община Две могили, е посочена следната информация:
Таблица №6 Оценка на химично състояние на подземни водни тела на територията на община Две могили

код ПВТ

наименова
ние на
ПВТ

тест: обща
оценка на
химичното
състояние на
ПВТ
/добро/лошо/

тест: интрузия
на солени или
замърсени
води
/неприложимо/
добро/ло шо/

тест: значимо
влошаване на
екологичнот или
химичното
състояние на
повърхностните
водни тела ,
причинено от
пренос на
замърсители от
ПВТ
/неприложимо/доб
ро/л ошо/

тест: значимо
влошаване на
състоянието на
земните
екосистеми ,
зависещи от
подземните
води , поради
пренасянето на
замърсители от
ПВТ
/неприложимо/
добро/ лошо/

тест:
влошаване на
качествата на
подземните
води ,
предназначени
за питейнобитово
водоснабдяван
е
/неприложимо/
добро /лошо/

обща
оценка на
химичното
състояние
на ПВТ

Наличие
на
възходяща
тенденция
/да/не/

BG1G0000
K1B041

Карстови
води
в
Русенската
формация

лошо

няма

няма хидравлична
връзка
с
повърхностни води

неприложимо

лошо

лошо

не

BG1G0000
J3K051

Карстови
води
в
МалмВала
нжския
басейн

добро

няма

няма хидравлична
връзка
с
повърхностни води

неприложимо

добро

добро

не

Приложение №2 Уязвими зони за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници към Заповед №РД-146/25.02.2015 г. на министъра на ОСВ за определяне на
нитратно уязвимите зони е включена цялата територията на община Две могили.
 Чувствителни зони
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Понятието „чувствителни зони” е термин, характеризиращ даден водоприемник, който се
намира в, или има риск да достигне до състояние на еутрофикация. Определянето на чувствителни
зони е регламентирано в изискванията на Наредба № 6 от 9 ноември 2000г. за емисионни норми за
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни
обекти. Министърът на ОСВ със заповед определя списък на чувствителните зони в съответствие с
критериите, посочени в Приложение № 4 към чл. 12, ал. 1 от същата наредба. Съгласно действащата
към момента Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на министъра на околната реда и водите
чувствителните зони в повърхностните водни обекти в ДРБУ са: с начало „р. Дунав, от границата
при с. Ново село“ и край „р. Дунав, до границата при гр. Силистра“, както и „Всички водни обекти
във водосбора на р. Дунав на територията на Р България“. Според така определените чувствителни
зони в ДРБУ, само водоприемниците в поречие Дунавски Добруджански реки попадат в нормална
зона, а всички останали водоприемници са определени като чувствителни зони. Нормалната зона е с
код BG-NA-2006, име Водосборен басейн на Добруджански реки и площ 8135,384 км2 .
Характерът на инвестиционното предложение не засяга зоните за защита на водите по
чл.119а, ал.1, т.3 от Закона за водите (чувствителните и уязвимите зони).
Защитени зони
Имот ПИ 20184.47.216 не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие, или до Защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
Санитарно-охранителни зони
От направена справка в Регистър на санитарно-охранителните зони определени в
съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. (актуален към м. Ноември 2017 г.),
наличен на интернет страницата на БДУВДР Плевен е видно, че на територията на община Две
могили има три учредени СОЗ – СОЗ-133/05.06.07, СОЗ-183/08.09.08 и СОЗ-219/14.04.09, засягащи
землища на населените места Каран Върбовка, Чилнов и Бъзовец. Учредени СОЗ на територията на
землище гр. Две могили няма.
Площадката не попада в обхвата на пояс I или пояс II 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. Изискването е
спазено.
От реализирането на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху
чувствителни територии, защитени зони, санитарно-охранителни зони и елементи на националната
екологична мрежа.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство);
По време на експлоатацията на инвестицията вода ще се използва основно за питейно-битови
цели.
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Инвестиционното предложение не предвижда осигуряване на допълнителни водни
количества от подземни води, за което е необходимо получаване на разрешение за водовземане,
издадено по реда на Закона за водите.
От реализирането на инвестиционното предложение се формират само битово-фекални
отпадъчни води, ще се предвидят химически тоалетни по време на СМР.
Производствени отпадъчни води от дейността няма да се формират.
При реализиране на ИП (пряко) не е необходимо:
-

Добив на строителни материали;

-

Добив или пренасяне на енергия;

-

Жилищно строителство.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение;
РИОСВ – Русе е компетентен орган по издаване на решение относно преценяване на
необходимостта от ОВОС и Оценка за съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета
и целите на опазване на защитените зони (извършва се чрез процедурата по оценка на въздействието
върху околната среда).

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;
Проектът ще се осъществи на площадка от около 20 дка, част от поземлен имот с
идентификатор 20184.47.216 – представляващ публична общинска собственост (Акт №
4035/22.01.2019 г.) в землището на гр. Две могили, начин на трайно ползване (НТП) съгласно
Наредба №7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони (Обн. ДВ. бр.3 от 13 януари 2004 г., посл.изм. ДВ. бр.21 от 1 март
2013 г.) „Пасище”, с обща площ 122533 кв.м.
За реализацията на ИП не са необходими нови площи. СМР ще бъдат ограничени върху ПИ
20184.47.216, поради което не се очаква въздействие върху земеползването в района.
След приключване на СМР НТП на имота ще се запази.
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
ИП не засяга мочурища, не е разположено в близост до река или речно устие, поради което
не може да окаже въздействие, в т.число неблагоприятно върху тях. В близост има две водни
площи, които не се засягат от мероприятията по ландшафтно оформяне и стабилизиране на терена.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;
Местоположението на ИП е много отдалечено от крайбрежни зони и морска околна среда,
поради което не може да окаже въздействие, в т.число неблагоприятно върху тях.
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4. планински и горски райони;
ИП не засяга планински и горски райони, поради което не може да окаже въздействие, в
т.число неблагоприятно върху тях.
5. защитени със закон територии;
ПИ 20184.47.216 не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие, или в Защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
ПИ 20184.47.216 не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие, или в Защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
Поземленият имот (ПИ) не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие, или в Защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
Най-близко разположените до ПИ защитени зони по ЗБР са BG0000608 Ломовете и
BG0002025 Ломовете, отстоящи на около 5000 метра в посока югоизток от ПИ, в който ще се
реализира инвестиционното предложение.
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
ИП не е свързано с нова строителство и/или реконструкция на съществуващи сгради,
преустройство и др. ИП не засяга обекти с историческа, културна или археологическа стойност.
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна
защита.
Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в
границите на територии за:
опазване на обектите на културното наследство по смисъла на Закона за културното
наследство
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии,
защитени зони по НАТУРА 2000 по ЗБР – най-близката отстои на около 5000 метра.
„Обекти, подлежащи на здравна защита” са жилищните сгради, лечебните заведения,
училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за
временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища,
къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане,
паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите
за производство на храни.
Жилищните сгради на най-близко разположеното населено място – гр. Две могили – отстоят
на около 1500 м на югоизток от площадката.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като
се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда
вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
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1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното
наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното
разнообразие и неговите елементи и защитените територии;
Въздействието на дейностите по рекултивация на терена върху околната среда се обуславя от
вида и състоянието на използваната техника, спазването на технологичната последователност при
извършване на отделните видове работи, правилния избор на маршрутите за транспорт наземните
маси. Най-общо негативните въздействия върху околната среда може да се систематизират, както
следва:
 шум;
 отработени газове от строителна техника;
 прахови емисии от разкопаване;
 замърсяване на почви и повърхностни води в следствие на аварийни разливи.
серния диоксид, меркаптани, амоняк и др.
Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им върху човешкото
здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и изисквания
Вредни физични фактори.
По време на рекултивацията ще бъдат използвани тежки машини (булдозери, багери),. Този
факт предполага, че ще се наблюдава увеличение на емисиите на определени вредни вещества и
фини прахови частици. Работещите ще бъдат изложени на следните неблагоприятни физични
фактори:
Неблагоприятен микроклимат – Работата ще се извършва на открито, което в най-добрия
случай я причислява към категорията за неблагоприятен микроклимат “Работа целогодишно на
открито”. Освен това, през летните месеци в кабините на работните машини има условия за
прегряващ микроклимат.
Наднормени шумови нива – Неблагоприятният здравен ефект на шума е главно върху
централната нервна система и се изразява предимно в разстройство на съня и развитието на неврозоподобни състояния. Тежките машини – багери и булдозери генерират шум с висок интензитет,
който в кабините надвишава допустимите норми от 85 dB/А и оказва неблагоприятен здравен ефект
върху слуховия анализатор и нервната система. По отношение на шума в най-близките населени
места – същите са отдалечени на достатъчно разстояние – около 1500 метра, поради което
въздействие върху населението няма да има.
Наднормени нива на общи вибрации – От литературни данни и експертни изследвания е
известно, че тежкотоварните машини генерират общи вибрации в наднормени нива. Те са в поголяма степен проявени при по-старите машини. Общите вибрации увреждат главно костно-ставния
апарат, съдовата система, а чрез ефекта на резонанса те оказват и неблагоприятен ефект върху
редица вътрешни органи.
Прах – Дейностите по рекултивация на терена ще се извършват на открито и ще включват
разкопаване на земни маси, товарене, транспорт и разтоварване. При най-неблагоприятни
климатични условия (сухо и безветрено време), прахът е възможно да достигне стойности над ПДК.
Тези прахови емисии са неорганизирани и ще зависят до голяма степен от метеорологичните
условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), характеристиките на земните
частици, и много други условия. Наднормените прахови нива са рисков фактор за развитието на
белодробни заболявания от общ характер, свързвани с дразнещия ефект на праха, като ринит,
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хронични бронхити и техните усложнения. Вземането на технически и медико-профилактични
мерки е от първостепенна важност за съхраняване здравето на работниците на депото.
Шум
Шумът е основният неблагоприятен фактор, водещ до акустичен дискомфорт в околната
среда. Вредното му въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. Произходът на шума
се определя от видовете дейности, при които той е генериран.
Източниците на шум при изпълнение на СМР по рекултивация на съществуващо депо Две
могили ще бъдат:
 машините, които работят на площадката (булдозер, багер, челен товарач.);
 превозните средства;
Нивата на шума, излъчван от основните традиционно използвани в строителството машини
са: багер - 80÷91 dBA, булдозер - 97÷105 dBA, тежкотоварни автомобили - 85÷90 dBA.
Най-близко разположените обекти, подлежащи на шумозащита са жилищни сгради, отстоят
на около 1,5 км от площадката.
Нивото на шума от площадката (при изпълнението на рекултивационните дейности) в
мястото на въздействие (най-близко разположената жилищна сграда в случая) зависи от:
• нивото на шума на източниците на шум и техния брой;
• разстоянието от източника;
• затихването на шума (според типа на земната повърхност);
• наличието на стени и сгради и др. по пътя на разпространение на звука;
• метеорологични условия като температурна инверсия и градиенти;
• абсорбцията на атмосферата и др.
Шумово натоварване на околната среда в следствие движение на ППС
Източниците на шум от автомобила са най-различни: двигателят, ходовата част, спирачната
система, вратите. Най-голям шум генерира двигателят.
Шумовото замърсяване от автомобилния транспорт се влияе от редица фактори –
конструкцията и предназначението на автомобила, начинът на подаване на горивото, технологията
на горивния процес, наличието на шумозаглушители, материалите, от които са направени възлите и
детайлите, техническото му състояние, възрастта, начина на използване, скоростта, квалификацията,
вътрешните качества и настроението на водача, степента на натоварване, пътно-климатичните
условия и др.и др. Дизеловият двигател генерира повече шум от бензиновия, при тежкотоварните
автомобили и автобусите нивата на шум са по-големи, отколкото при леките и лекотоварните
автомобили.
Очакваното ниво на шум в мястото на въздействие е под нормативно определените нива за
дискомфорт. Не се очаква въздействие върху населението в резултат на строително-монтажните
работи, извършвани на площадката.Поради голямата отдалеченост на населените места, не се
очаква дейността им да бъде източник на шум с наднормени и опасни за здравето стойности.
Оценка на риска
a.
Въздействие върху материални активи
Въздействието след реализиране на ИП по отношение на материалните активи не се очаква.
След приключване на рекултивационните дейности НТП на имота не се променя.
b.

Въздействие върху културното наследство
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Културното наследство по смисъла на Закон за културното наследство (Обн. ДВ. бр.19 от 13
Март 2009 г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.) обхваща нематериалното и материалното
недвижимо и движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на
историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност, в т.число:
наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати;
исторически обекти и комплекси;
архитектурни обекти и комплекси;
етнографски обекти и комплекси;
образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура;
природни ценности (образци), включително антропологични останки, открити при теренни
проучвания, и останки на палеозоологията и култивирани растения;
и др. съгласно чл.6 от ЗКН.
На територията или в близост до ПИ 20184.47.216 няма културни движими или недвижими
материални ценности. Въздействието се оценява като нулево.
c.

Въздействие върху въздуха

Ландшафтното оформление на част от имот 20184.47.216 ще се реализира посредством
изкопно-насипни дейности. Същите ще се извършат със строителна техника – багери, самосвали и
др., които отделят неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух – прах от
изкопните дейности и емисии от работата на двигателите на автомобилите. Въздействието ще е
краткотрайно (в периода на изпълнение на СМР), локално като териториален обхват, незначително,
обратимо, без кумулативен ефект.
d.

Въздействие върху водата

В непосредствена близост до обекта няма обособени санитарно-охранителни зони на
водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и минерални води.
Площадката (ПИ 20184.47.216) не попада в обхвата на пояс I или пояс II на санитарноохранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди.
e.

Въздействие върху почвите

Дейността по ландшафтно оформяне и стабилизиране на част от терена в ПИ 20184.47.216 в
землището на гр. Две могили” неможе да окаже значително отрицателно влияние върху компонент
почви
Основното влияние обаче върху компонент почви е положително, дълготрайно – поради
ограничаване разпространението на замърсители в почвите и ще се прояви след приключване на
дейностите по рекултивация.
Важно е да се отбележи, че движението на специализирани превозни средства при
осъщестявяване на транспортирането на отпадъци само по себе си не може да доведе до замърсяване
на почвите, а само в много незначителна степен да допринесе за натрупване на вредни вещества в нея
в следствие трафика на МПС като цяло.
Реализацията на инвестиционното предложение ще окаже положително и дълготрайно
въздействие върху почвите в района на площадката на депото.
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f.

Въздействие върху земни недра
Опазването на земните недра се осигурява чрез:
 опазването и рационалното ползване на подземните богатства и подземните води;
 екологосъобразното управление и използване на отпадъците;
 възстановяването и/или рекултивацията на нарушените терени при проучването и ползването
им;
 ефективна защита от природни бедствия, катастрофи и други разрушителни процеси в
резултат на човешката дейност.

Дейностите по рекултивация на терена в землището на гр. Две могили, не са свързани с
ползване на подземни богатства и/или подземни води, които да изискват специфични мерки по
опазването на земните недра.
Инвестиционното предложение не е свързано с добив на подземни богатства, инжектиране и
реинжектиране в земните недра и др. Не се очаква въздействие върху земните недра.
g.

Въздействие върху ландшафта

Имотът се намира извън регулация, в землището на град Две могили. Инвестиционното
предложение ще окаже положително въздействие върху съществуващия ландшафт, като след
рекултивацията ще се впише в рамките на съществуващите терени.
Въздействието върху ландшафта е положително и дълготрайно.
h.

Въздействие върху климата

Въздействието на ИП върху климата може да се оцени като положително, дълготрайно,
незначително, пряко.
i.

Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи

Имотът, отреден за депо, в който ще се изпълняват строително-монтажни работи, не попада в
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близко разположените до ПИ защитени зони по ЗБР са BG0000608 Ломовете и
BG0002025 Ломовете, отстоящи на около 5000 метра в посока югоизток от ПИ, в които ще се
реализира инвестиционното предложение.
Вероятни въздействия върху типове местообитания
Преки въздействия, изразяващи се в:
•
•
•

Унищожаване на местообитания;
Прегради за нормалното функциониране на местообитанията;
Нахлуване на чужди видове в природните местообитания

не се очакват в следствие изпълнението на строително-монтажните дейности .
Въздействия върху местообитанията, изразяващи се в:
•

Прогонване на животни заради засилено човешко присъствие

•

Влошаване качеството на съседните местообитания заради безпокойство (шумово
замърсяване)
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не се очакват.
Въздействия върху местообитанията, изразяващи се в създаването на антропогенни
ландшафти не се очакват на територията на площадката, тъй като рекултивирания терен ще се
впише в съществуващия ландшафт.
При реализацията на дейността не се очаква да настъпят преки или косвени негативни
въздействия върху видовете и местообитания, предмет на опазване в защитените зони. Не се създават
предпоставки за изменение на числеността, плътността и възрастовата структура на популациите на
видове, предмет на опазване в защитените зони.
В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати
елементи на Националната екологична мрежа.
j.

Въздействие върху защитени територии

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Липсва въздействие по
отношение на защитените територии.
Извод: в резултат на реализиране на ИП не се очаква да настъпи значително отрицателно
въздействие върху компонентите на околната среда и човешкато здраве.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение;
Поземленият имот (ПИ) не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие, или в Защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии.
Най-близко разположените до ПИ защитени зони по ЗБР са BG0000608 Ломовете и
BG0002025 Ломовете, отстоящи на около 5000 м в посока югоизток от ПИ, в които ще се реализира
инвестиционното предложение.
В резултат на реализацията инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати елементи
на Националната екологична мрежа. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до увреждане и/или
унищожаване на природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона
BG0002025 Ломовети и BG0000608 Ломовете.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от
риск от големи аварии и/или бедствия.
ИП не попада в обхвата на чл.103 от Глава седма на Закона за опазване на околната среда и
не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с висок и/или нисък рисков потенциал. На
територията на площадката няма да се съхраняват опасни вещества (в т.число опасни отпадъци) по
приложение №3 ЗООС.
Предвид гореизложеното в следствия реализирането на ИП не може да възникне „голяма
авария” (голяма емисия, пожар или експлозия, в резултат на неконтролируеми събития в хода на
операциите на всяко предприятие или съоръжение в обхвата на глава седма, раздел I ЗООС, и която
води до сериозна опасност за човешкото здраве и/или за околната среда).
Предприятията и съоръженията с висок/нисък рисков потенциал към момента на територията
на община Две могили са посочени в таблица №13 по-долу.
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Таблица №13 Предприятия и съоръжения с висок и нисък рисков потенциал на територията на община Две
могили

Предприятие
Органика България
ЕООД
Производствена база
на ГЛОУБ
ИНДЪСТРИС ЕООД
Ф+С-Агро ООД

Оператор
„Органика
България”ЕООД
117 612 907
„ГЛОУБ ИНДЪСТРИС”
ЕООД
160059125
„Ф+С-Агро ООД“
117 535 581

Рисков потенциал

Дата на
вписване

Нисък рисков
потенциал

27.03.2018

Нисък рисков
потенциал

28.03.2018

Висок рисков
потенциал

12.03.2018

Адрес
Русе, Две могили,
с.Батишница, ул. „Дунав” №
2А
Русе, Две могили,
с.Батишница, ул. „Дунав” №
2А
Русе, Две могили, гр.Две
могили, ул.Черно море № 7

http://www5.moew.government.bg/?page_id=45744
4. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и
дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно);
Въздействие върху водите по време на изпълнение на СМР не се очаква. След приключване
на дейностите по рекултивация въздействието ще е положително и дълготрайно.
Въздействието по компонент атмосферен въздух ще е пряко, краткотрайно, временно,
отрицателно и обратимо – в периода на извършване на СМР. След приключване на дейностите по
рекултивация въздействието ще е положително, дълготрайно по отношение на емисиите в
атмосферния въздух, в т.число и на парниковите газове.
По време на изпълнение на СМР очакваните въздействия върху компонент почви са непреки,
краткотрайни, временни и отрицателни. След приключване на дейностите по рекултивация
въздействието ще е положително, пряко и дълготрайно.
Въздействие върху биологичното разнообразие не се очаква.
Очакват се преки, краткотрайни, временни отрицателни въздействия по отношение на
шумово натоварване при извършване на транспортни и товаро-разтоварни дейности – в етапа на
СМР. След приключане на рекултивацията въздействие по фактор шум не се очаква.
При аварийна ситуация е възможно възникване на незначително отрицателно въздействие
върху работещите в обекта и атмосферния въздух в района.
Кумулативни въздействия
Рекултивацията на терена не е свързана с кумулативни ефекти поради липса на
съществуващи дейности и други инвестиционни намерения в района на площадката, предназначена
за рекултивация.
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население;
населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението,
което е вероятно да бъде засегнато, и др.);
Пространственият обхват на въздействието е само в границите на производствената
площадка – ПИ 20184.47.216, землище на Две могили, община Две могили.
Пространствен обхват по компоненти почви и ландшафт – локален, в района на ПИ.
Пространствен обхват по компонент атмосферен въздух и фактори шум и вибрации ще е до
границите на производствената площадка, без да се оказва влияние върху най-близко
разположените жилищни сгради, отстоящи на около 1500 метра от площадката.
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Население, което ще бъде засегнато – работещите на територията на площадката.
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието;
Вероятността от проява на отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на
околната среда се оценява като много ниска, с незначителна интензивност и без комплексно
въздействие.
Вероятността от проява на отрицателни въздействия върху здравето на хората (персонала,
който ще е пряко ангажиран с изпълнението на дейностите по рекултивация на депото) се оценява
като много ниска, с незначителна интензивност – при спазване на ЗБУТ и ползване на лични
предпазни средства.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието;
Продължителност – постоянна по време на реализирането на ИП, без кумулативен ефект.
Честота – при извършване на СМР – 5 дни в седмицата, в рамките на работния ден.
Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо, възниква само при извършване на
дейности по рекултивация и товаро-разтоварните дейности.
При аварийни ситуации не е възможно да се направи оценка. Критериите зависят пряко от:
- характера на аварийната ситуация;
- веществата/смесите, взаимодействали помежду си, както и техните количества;
- готовността за реакция от страна на персонала.
8. Комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения
В непосредствена близост до ПИ 20184.47.216 има инвестиционни предложения, за които
компетентния орган РИОСВ – Русе се е произнесъл с ИАА (решения по преценка необходимостта
от ОВОС и/или решения по ОВОС) и за които има приключила процедура по реда на ЗООС
(посочени в таблица №2 в т.1б от настоящата информация). На около пет километра от площадката
ще се извърши рекултивация на закритото общинско депо за битови отпадъци в ПИ 20184.60.381, за
което ИП РИОСВ – Русе се произнесъл с Решение за лисата на необходимост от ОВОС.
В близост до съществуващото депо не се развива производствена дейност.
Не се очаква кумулиране на въздействия по компоненти и фактори на ОС вследствие
реализирането на инвестиционното предложение.
9. Възможност за ефективно намаляване на въздействията
•
•
•
•
•

Общата звукова мощност и нивото на шума в място на въздействието
Своевременна поддръжка и ремонт на използваната техника;
Работа на машини само в светлата част на денонощието;
Осигуряване на адекватна поддръжка на шумозаглушители и други акустични мерки;
Използване на правилно оразмерено технологично оборудване (колкото мощността на
дадено оборудване е по-голяма, толкова по-голям източник на шум е то);
Избягване на празен ход на машини и оборудване;
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•
•

На площадката не се допуска натрупване на тежкотоварни превозни средства и
специализирана техника;
На територията на площадката ще се съблюдава спазване скоростта на движение на
превозните средства, транспортиращи земни маси.
Емисиите на отпадъчни газове
o Да се спазва стриктно приетата технологията за рекултивация – съобразно техническия
инвестиционен проект за рекултивация ;
o Оросяване площадката на депото и пътищата в близост до и в района площадката при
сухо и ветровито време и през летните месеци;
o Недопускане движението на превозни средства извън границите на площадката с мръсни
гуми;
o Плавен старт при движението на превозните средства;
o Осъществяване на товаро-разтоварните дейности при оптимали условия;
o Транспортните дейности се ограничават само до предварително определените маршрути;
o Движение на превозните средства да се осъществява с покривала;
o Инсталиране и поддържане на подвижни заграждения около работната зона (при
необходимост).

Основни мерки за намаляване емисиите от ДВГ са:
• подобряване качеството на горивата,
• подобряване техническите параметри на двигателя,
• снабдяване със съоръжения (катализатори) и др. подобни.
Разливи на опасни вещества по площадката
o За установените разливи (само при аварийни ситуации) ще се води Дневник с данни за
датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и
количество на замърсителите, предриетите мерки за отстраняване на разлива и
последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана
остатъчната течност.
o Ще се съхраняват подходящи сорбенти на площадката с оглед своевременно отстраняване
на разливи.
Подземни води
o Няма да се допуска инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на
приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води;
o Прилагане на инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи
и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на
течовете;
o На площадката ще бъде осигурено съхраняването на достатъчно количество подходящи
сорбиращи материали за почистване в случай на разливи;
o Ще се прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества / препарати, които
могат да замърсят почвата / подземните води..
Почва
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o Прилагане на инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и
оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на
течовете. Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената
площадка ще се почистват/преустановяват максимално бързо след откриването им;
o Прилагане на инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да увредят
почвата и третиране на образуваните отпадъци;
o Няма да се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично оборудване
или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им;
o Изготвяне на маршрути на движение превозните средства, при които транспортното
разстояние е най-малко (оптимизиране на транспортните разстояния);
o Транспортните дейности (за транспорт на отпадъци за предеподинирането им и за доставка
на материали за влагане в строителството) се ограничават само до предварително
определените маршрути;
o Използване на специализирана техника с високи Евро норми;
o Използването на качествени горива;
o Периодични годишни технически прегледи на специализираната техника;
o Недопускане движение с неизправни превозни средства;
o Недопускане смяна на масла и др. дейности, свързани с отделяне на опасни отпадъци и
вещества, на нерегламентирани места;
o Осъществяване на регулярни проверки на складовите площи за наличие на потенциални
разливи и проверка на съдовете за съхраняване на вещества.
10. Трансграничен характер на въздействията.
От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват въздействия с
трансграничен характер.
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с
избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите
значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве;
Значителни отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и човешкото
здраве не се очаква да възникнат в следствие реализацията на ИП.
За предотвратяване на аварийни ситуации на площадката е необходимо изпълнението на
следните мерки:
1. Периодична проверка на технологичното оборудване по отношение на щум, вибрации и
др.
2. Стриктно спазване на правилата за противопожарна защита в обекта. Наличие на
пожарогасителни средства за незабавна реакция. Обучен персонал за действие при пожар.
За обекта ще се спазват следните изисквания:
• На територията на площадката не се допуска паленето на огън, както и всякакви действия,
създаващи предпоставки за възникване на пожар;
• Територията на площадката ще се обозначи със съответните знаци за пожарна опасност;
• Не се допуска достъп на външни лица в границите на строителната площадка.
3. Извършване на Оценка на риска и съобразно вида на идентифицираните опасности
осигуряване на лични предпазни средства и др.
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Рискът за здравето на персонала, работещ с механизация и оборудване източник на шум, е
управляем при предприемане на организационни и управленски мерки:
- Изготвяне на инструкция за профилактика и поддръжка на съоръженията.
Прилагането на мярката осигурява изправност на експлоатираните машини. Предовратява се
възникване на нетипично високо шумово натоварване в резултат на износване на движещи части,
неизправности в съоръженията.
- Изготвяне на детайлна оценка на риска за работните места, обслужващи оборудването.
С изготвената детайлна оценка на риска ще се запознават всички работници.
- Определяне и маркиране с установените знаци на шумните зони, където трябва да се
носят средства за защита на слуха;
- Осигуряване на адекватни средства за защита на слуха, контрол върху използването им;
- Осигуряване на информация, инструктаж и обучение на работещите;
- Осигуряване на редовна проверка на слуха на всички работещи, изложени на
въздействието на високи нива на шума.
Работниците задължително ще носят лични предпазни средства за слуха там, където
експозицията на шум достига или превишава горните стойности на експозиция за предприемане на
действие.
Наличие на разливи в следствие от дефектирало оборудване
Разливи в резултат на дефектирало оборудване е възможно да възникнат в резултат на
аварийни ситуации в обекта – повреди на машини и съоръжения.
Основните рискове за здравето на персонала в резултат на отстраняване на разливи на масла от
аварирало оборудване са:
- Опасност от вдишване;
- Опасност за очите и кожата.
Рискът е управляем при предприемане на следните организационни и управленски мерки:
- Изготвяне на график за профилактика и поддръжка на машините и съоръженията.
С прилагане на организационната мярка се извършва превенция по отношение на възникване на
риска за работещите. Редовната профилактика и проверка на съоръженията съгласно инструкции за
поддръжка на производителя, минимизира риска от възникване на разливи вследствие на аварии;
- Поддържане на каталог с актуални листи за безопасност, запознаване на персонала с
опасностите.
С прилагане на организационната мярка се извършва превенция по отношение на възникване на
риска за работещите.
- Осигуряване на обучен персонал;
- Осигуряване на лични предпазни средства и контрол по отношение използването му от
персонала;
- Осигуряване на подходящи сорбенти, използвани за ограничаване на възникнали
аварийни разливи.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
Община Две могили не разполага с информация за проявен обществен интерес към
инвестицонното предложение.

Възложител:
БОЖИДАР БОРИСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
29

30

