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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ: 

1. BAT (Best Available Techniques) - най-добри налични техники 

2. ISO (International Standardization Organization) - Международна организация по 

стандартизация 

3. PLUME - програма за моделиране на разпространението на емисиите в атмосферата 

4. бр. - брой 

5. БТ – безопасност на труда 

6. ВиК – водоснабдяване и канализация 

7. ДВ – държавен вестник 

8. ЗЗВВХВПП – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества препарати 

и продукти 

9. ЗООС – Закон за опазване на околната среда 

10. ЛПС – локално пречиствателно съоръжение 

11. ПСОВ – пречиствателна станция за отпадъчни води 

12. МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

13. МПС – моторно(и) превозно(и) средство(а) 

14. НДНТ – най-добри налични техники 

15. ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда 

16. ПДК - пределно допустима концентрация 

17. ПМС – постановление на Министерския съвет 

18. пр. – продукт 

19. ПУП – Проект за устройствен план 

20. РИОСВ – регионална инспекция по околната среда и водите 

21. сур. – суровина 

22. БДС – български държавен стандарт 

23. ГСМ – гориво за смазочни материали 

24. изм. – изменение 

25. доп. – допълнение 

26. ЛОС – летливи органични съединения 

27. ХН – хигиенни норми 

28. СНЕ – схема за намаляване на емисии 

29. ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда 

30. АЕЕ – Агенция по енергийна ефективност 

31. ННЕ – норми за неорганизирани емисии 

32. СНЕ - стойност на неорганизираните емисии 

33. КАВ – качество на атмосферния въздух 

34. ДОП – долен оценъчен праг 

35. ОР – органични разтворители 

36. ДО – допустимо отклонение 
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ИЗПОЛЗВАНИ ДИМЕНСИИ: 
 

1. dB – децибел 

2. g/nm3; (г/н.м3)- грама на нормален м3 

3. Gcal - гигакалория 

4. Gcal/t - гигакалории на тон 

5. Hz – херц 

6. kCal/t – килокалория на тон 

7. kg/m3 – кг/м3  

8. kg/t (кг/т) – килограма на тон 

9. kg/y (кг/год.) – килограма за година 

10. kWh - киловат часа 

11. kWh/y - киловат часа за година 

12. kWh/m3 - киловат часа на м3 

13. kWh/t пр.- киловат часа на тон продукт 

14. l – литър 

15. l/сек. (l/s)- литри на секунда 

16. m3 - кубични метра 

17. m3/h; (м3/ч) – м3 за час 

18. m3/y; (м3/год.) - м3 за година 

19. mg/dm3 (мг/дм3) - милиграм на кубически дециметър 

20. mg/m3 (мг/м3) - милиграм на кубически метър 

21. mg/Nm3; (мг/н.м3) – милиграм на нормален м3 

22. MW – мегават 

23. МWh - мегават-часа 

24. МWh/t сур.- мегават часа на тон суровина 

25. МWh/y (МWh/г.) - мегават часа за година 

26. nm3 (н.м3)– нормален кубичен метър 

27. nm3/h; Nm3/ч. (нм3/ч) - нормален кубически метър на час 

28. nm3/y; (н.м3/год) – нормален м3 за година 

29. t/y; t/г.;(т/год.) – тона за година 

30. t/h; (т/ч) – тона за час 

31. хил. т - 1 000 (хиляда) тона 

32. тегл.% - тегловни проценти 

33. g/h – грама за час 

34. g/ед.п - грама за единица продукт 
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УВОД 

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда е изготвена съгласно процедурни указания на РИОСВ-

Велико Търново и в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда 

(Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.) и Приложение № 2 към Чл. 6 от Наредба 

за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета 

с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 

г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., 

в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г.). 

Целта на тази разработка е да представи точна и адекватна информация за определяне 

въздействието на инвестиционното предложение, опише и оцени преките и непреки 

въздействия върху човека и компонентите и факторите на околната среда, включително 

биологичното разнообразие и неговите елементи, почвата, водата, въздуха, ландшафта, 

земните недра, природните обекти и въздействието между тях, като набележи необходимите 

мерки за предотвратяване или намаляване на отрицателните последици върху тях. 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. ИМЕ, ЕГН, МЕСТОЖИТЕЛСТВО, ГРАЖДАНСТВО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – 

ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, СЕДАЛИЩЕ И ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА 

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ 

Възложител:     „ЕКО ИНВЕСТ – 2008” ЕООД 

Седалище и адрес на управление:  гр. Габрово, бул. „Могильов” № 59, ет. 4, ап. 12 

ЕИК      200006496 

2. ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС 

Пълен пощенски адрес:   гр. Габрово, бул. „Могильов” № 59, ет. 4, ап. 12 

3. ТЕЛЕФОН, ФАКС И E-MAIL 

Телефон:     + 359 (0)898 667 315 

e-mail:     ekoinvest2008@mail.bg 

4. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ 

Лице за контакт:    Павел Лазаров – Упълномощено лице 

Телефон:     + 359 (0)898 667 315 

e-mail:     ekoinvest2008@mail.bg 
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II. РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Инвестиционното предложение предвижда нова производствена дейност – нова 

сортировъчна линия и линия за преработка на яйца към съществуваща Инсталация за 

интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки. Инвестиционното предложение попада 

в обхвата на Приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

В рамките на съществуваща сграда в имот с идентификатор 39431.531.14, с. Крамолин, 

общ. Севлиево, обл. Габрово, на която ще бъде извършен ремонт, ще бъдат разположени 

единствено машина за сортиране и складово помещение за пакетирани яйца. До сградата ще 

бъде изпълнен и транспортна линия за доставка на яйцата. Линията за преработка на яйца, 

пастьоризатор и хладилните складове за съхранение на яйчни продукти ще бъде реализирано 

в предвидена за изграждане нова сграда в рамките на имот с номер 531020, с. Крамолин, общ. 

Севлиево, обл. Габрово. В имота е разположена полусъборена сграда, която ще бъде 

премахната, а на нейно място ще бъде изградена нова с РЗП 360 кв.м. от метална конструкция 

и термопанели. Имотите са собственост на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД съгласно Нотариален 

акт № 151, том II, per. 377, дело 147 от 21.02.2018 г., издаден от АВ - служба по вписванията – 

гр. Севлиево и Нотариален акт за покупко – продажба на недвижими имоти № 195, том II, per. 

2998, дело 186 от 26.04.2012 г., издаден от АВ - служба по вписванията – гр. Севлиево 

/Приложение № II.1-1/.  

Инвеститорът възнамерява да извърши следните дейности: 

 Ремонт на съществуваща сграда в имот с идентификатор 39431.531.14, с. 

Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово; 

 Монтиране на транспортна линия до сградата за доставка на яйца от инсталация 

за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки; 

 Монтиране на сортировъчна линия и пакетажен цех; 

 Премахване на съществуваща и изграждане на нова сграда в рамките на имот с 

номер 531020, с. Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово; 

 Монтиране на линия за преработка на яйца и пастьоризатор; 

 Обособяване на 2 бр. хладилни складове за съхранение на продукция. 

За финансиране реализацията на инвестиционното предложение ще се кандидатства по 

мерките на Програма за развитие на селските райони. 

Основната характеристика на инвестиционното предложение е свързана с монтаж и 

експлоатация на нови линии за сортиране и преработка на яйца – спомагателни дейности към 

съществуваща инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки. Съгласно 

изложеното по-горе предвидените дейности ще се характеризират като благоприятстващи по 

отношение прилагане на дейности в посока достигане на устойчиво производство и качествен 

продукт. Размера и засегнатата площ от инвестиционното предложение е до 1 193 кв.м. 

/наличния и предвиден за изграждане сграден фонд/. Ниска по степен мащабност. 
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Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са необходими следните 

етапи: 

 Одобряване на инвестиционното предложение; 

 Изготвяне на инвестиционен проект; 

 Издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ; 

 Ремонт и оборудване на сградата в имот с идентификатор 39431.531.14, с. 

Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово; 

 Изграждане на нова сграда в рамките на имот с номер 531020, с. Крамолин, общ. 

Севлиево, обл. Габрово; 

 Въвеждане в експлоатация на обекта. 

б) Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на втори стопански двор на 

с. Крамолин, в който е разположена площадката на инсталация за интензивно отглеждане на 

птици – кокошки носачки на „ЕКО ИНВЕСТ – 2008“ ЕООД. То е свързано със съществуващи 

и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на 

инвестиционното предложение. Плануваната инвестиция представлява разширение и промяна 

на съществуваща дейност одобрена със становище на РИОСВ-Велико Търново с изх. № 

2643/19.07.2012 г., Решение № ВТ-44-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда, становище на РИОСВ-Велико 

Търново с изх. № 2301/28.06.2012 г. и комплексно разрешително № 517-Н0/2015 г. 

Във връзка с реализирането му е необходимо одобряване на проектна документация и 

издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ. 

Настоящото инвестиционно предложение е във взаимовръзка със съществуващата 

дейност на инсталацията, но не предполага кумулативен ефект т.к. предвидените дейности не 

са източници на емисии в атмосферния въздух, каквото е основното въздействие от дейността 

на инсталацията. 

В обхвата на въздействие на разглеждания обект не са разположени други 

съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да предполагат 

взаимовръзка и/или кумулиране. 

в) Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

В етапите на изпълнение на инвестиционното предложение, както и при същинската 

дейност, ще се извършва ползване на вода от общественото водоснабдяване на местната ВиК 

мрежа. Имота е присъединен към селищната ВиК мрежа. Липсва необходимост от изграждане 

на нови довеждащи тръбопроводи. Липсва необходимост от използване на други природни 

ресурси. 

По време на строително - монтажните дейности ще бъдат използвани: 
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 Вода - около 50 m3. Водата ще бъде осигурена от водоснабдителната система на 

с. Крамолин; 

 Електроенергия - около 5 МW/h. 

 По време на експлоатацията на новите съоръжения ще се използват следните ресурси: 

 Вода - максимално 100 m3/y. Водата ще бъде осигурена от водоснабдителната 

система на с. Крамолин; 

 Електроенергия - максимално 15 MWh. 

Не се предвижда използване на природни ресурси от почви, земни недра и биологично 

разнообразие. 

г) Генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 

г.1. Генериране на отпадъци 

При извършване на ремонтната дейност ще се генерират минимални количества 

строителни отпадъци /до 50 m3/. Ще се образуват следните видове отпадъци: 

 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 

09 01, 17 09 03 с код 17 09 04 – до 10 m3 

 Чугун и стомана с код 17 04 05 – до 2 t 

Образуваните строителни отпадъци ще се предават на външни лица притежаващи 

необходимите регистрационни или разрешителни документи.. 

След реализирането на инвестиционното предложение и стартирането на предвидената 

дейност се очаква генерирането на следните отпадъци съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. 

за класификация на отпадъците: 

Таблица № II.г.1-1. Количества образувани отпадъци 

Отпадък Код Количество 

[t/y] 

Временно 

съхранява

не 

Оползотворяв

ане, 

преработване 

и 

рециклиране 

Обезвреждан

е 

материали, негодни за 

консумация или 

преработване 

02 02 03 2 Да 
Да - 

външни фирми 

Да - 

външни 

фирми 

Хартиени и картонени 

опаковки 
15 01 01 0,5 Да 

Да - 

външни фирми 
Не 

Пластмасови опаковки 
15 01 02 0,5 Да 

Да - 

външни фирми 
Не 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 0,03 Да 

Да - 

външни фирми 

Да - 

външни 

фирми 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 2,5 не Не 

Да - 

външни 

фирми 
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Всички образувани отпадъци ще се съхраняват на отредени площадки за 

предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания. Отпадъците ще 

се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение по 

Чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Ще се генерират и незначителни количества битови отпадъци, които ще 

се събират в контейнер за битови отпадъци и ще се събират от избраната от Община Севлиево 

сметосъбираща фирма. 

От дейността ще се формират и странични животински продукти – черупки от яйца и 

негодни за употреба яйца. Същите ще се предават на външни лица за последваща преработка. 

г.2. Генериране на отпадъчни води 

От предвижданата дейност ще се формират до 40 м. куб/годишно отпадъчни води от 

измиване на описаните по-горе производствени съоръжения. Тези отпадъчни води ще се 

събират в предвидена за изграждане водоплътна черпателна шахта на площадката, която 

периодично ще се изчерпва от специализиран автомобил и ще се транспортира до ГПСОВ за 

заустване и пречистване. 

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

Комфорта на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание 

на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, 

оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното чувство, което 

обкръжаващата природна среда създава у човека състояние на благополучие и спокойствие и 

обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност. 

Предвидените с инвестиционното предложение технологии са модерни, при 

експлоатацията на които липсва отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото 

здраве. Предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието 

в посочения район. 

Като цяло технологичните модули не са емитери на наднормено ниво на шум. Съгласно 

представени от производителя технически спецификации нивата на емитиран шум са под 75 

dB(A). 

Инвестиционното предложение не предполага вероятни значителни последици за 

околната среда и човешкото здраве. 

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

предложение; 

Възможните рискове от инциденти са свързани с организацията и безопасността по 

време на експлоатацията на съоръженията. Не е предвидено да се извършват взривни работи.  

При работа на механизацията се налага строго спазване на изискванията на Наредба № 

2 / 22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министъра на труда и социалната 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА 

СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

„Ремонт на съществуваща сграда, оборудване в сортировъчен цех в имот с идентификатор 39431.531.14, с. Крамолин, общ. 

Севлиево, обл. Габрово и изграждане на нова сграда за оборудване с линия за преработка на яйца с пастьоризатор в имот с номер 

531020, с. Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово” 

 

 

Стр. 13 от 45 

„ЕКО ИНВЕСТ-2008“ ЕООД 

гр. Габрово, ул. „Хаджийска усойна“ № 12, ет. 3, ап. 8 

Телефон: + 359 (0) 898 667 315 

E-mail: ekoinvest2008@mail.bg 

политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 37 от 

04.05.2004 год., в сила от 05.11.2004 год. 

Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния вид дейност, 

която ще изпълнява.  

При лоша климатичната обстановка и неподходящи метеорологични условия – ниски 

температури, обилни валежи, високи температури следва незабавно прекратяване на 

строителните дейности. 

При работа с транспортните и повдигащи машини същите трябва да са технически 

изправни и да се спазва технологичния режим на работа за намаляване количеството на 

емисиите от изгорелите газове на горивата и намаляване нивата на шума, на които са изложени 

работниците. 

Всички строителни работници и механизатори ще имат необходимите средства за 

лична защита. 

При природни бедствия, включително при земетресения, наводнения, опасност от 

радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, ще се изпълнява 

Вътрешен авариен план. 

В периода на монтажните дейности и по време на експлоатацията Дружеството ще 

прилага правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации. 

При пожар ще се действа, съгласно изготвения указанията за противопожарна защита. 

Съгласно проекта, строителната площадка ще бъде оборудвана с необходимия брой 

пожарогасителни средства. 

Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти по време на монтажните 

дейности и по време на експлоатацията. Планираните промени не са свързани със значително 

увеличаване количеството на съхраняваните опасни химични вещества и смеси. 

В етапа на експлоатация на обектите на инвестиционното предложение не се 

предполага риск от големи аварии и/или бедствия. 

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. 

Реализирането на инвестиционното предложение не предполага неблагоприятно 

въздействие към факторите на жизнената среда: 

 води, предназначени за питейно-битови нужди – не се предполага 

неблагоприятно въздействие; 

 води, предназначени за къпане – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

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

лечебни или за хигиенни нужди – не се предполага неблагоприятно въздействие; 
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 шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии– не 

се предполага неблагоприятно въздействие. Производствената площадка е 

достатъчно отдалечена от урбанизирани територии. Новите линии ще бъдат 

монтирани в рамките на сгради; 

 йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради – 

не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради 

и урбанизираните територии – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение 

– не се предполага неблагоприятно въздействие. В близост до производствената 

площадка не са разположени обекти с обществено предназначение; 

 курортни ресурси – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 въздух – не се предполага неблагоприятно въздействие. 

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА 

ПЛОЩ ЗА ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

Община Севлиево се намира в Централна Северна България, на площ от 934,9 km2 и е 

най - голяма в Габровска област. В територията на общината попадат части от Дунавската 

равнина и Предбалкана, както и най-високите планински масиви на Средна Стара планина. 

Северната част на общината е разположена върху Севлиевските и Микренски височини с коти 

(853 m и 588 m надморски височини), а най-южната част на Община Севлиево е разположена 

по стръмните склонове на Централна Стара планина с коти (1400 m – 2376 m надморски 

височини). 

В природно отношение се открояват две зони, северна – равнинна и южна – 

полупланинска и планинска Централната част на общината е разположена в Севлиевското 

котловинно поле, което има площ около 400 km2 и надморска височина 200 – 220 m. 

Територията на общината попада във водосбора на р. Росица. 

Централното местоположение на общината я определя като главен стратегически 

транспортен, икономически и културен център на страната. През Шипченски проход минава 

важен шосеен път за Южна България. Удобни пътища свързват Габрово с околните общински 

и областни градове в Северна България. Транспортната система играе важна комуникационна 

роля при осъществяване на икономическите взаимоотношения между значителна част от 

северната и южната част на страната. Състоянието на пътната мрежа е един от съществените 

ограничителни фактори, който затруднява интегрирането на районите помежду им и в 

европейското пространство, ограничава мобилността на работната сила, понижава достъпа до 

различни видове услуги. Инфраструктурното развитие ще спомогне за свързването на 

регионите и ще стимулира регионалната кохезия. Териториалното развитие на областта, 

приоритетното развитие на определени стопански отрасли, както и демографската структура 

на региона са повлияни и в същото време до известна степен предопределени от неговия 

климат и релеф. 

Община Севлиево е един от най-големите административни и икономически райони в 

областта. Нейният център – гр. Севлиево е разположен близо до географския център на 

страната – на 178 km източно от гр. София. Територията на общината е 964,11 km2, а релефът 

– полупланински. С Решение №166 от 08.03.2013 г. за административно-териториални 
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промени в община Севлиево броят на населените места е намален от 53 на 46, тъй като се 

закрива населеното място с. Дрянът, а към с. Млечево се присъединяват селата Баева ливада, 

Българи, Малиново, Мариновци и Рогулят и към с. Столът се присъединява с. Дялък. 

Населението на общината към февруари 2011 г. е 35995 души. 

Община Севлиево е съставена от 46 населени места – град Севлиево и 45 села. 24 села 

са с население под 100 човека, от които 20 са с под 50 жители. 

Фигура № II.2-1. Местоположение на община Севлиево 

 

Село Крамолин е разположено в северния край от територията на Община Севлиево. 

Селището се намира на 29 km северно от общинския център Севлиево, на границата с 

общините Летница и Сухиндол, на 40 км източно от Ловеч, на 25 km от най-близката жп гара 

Павликени, на около 70 km западно от Велико Търново и на 56 km северозаподно от областния 

център Габрово. Землището на селото заема около 47 хил. дка земя, значителна част от която 

е обработваема (ниви, лозя, овощни градини), но също така и много гори и пасища. Средната 

надморска височина е около 400 m, най-високият връх е Стража – 520 m в северозападната 
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част на селото, а най-ниската е 190 m – горите край язовир „Стамболийски”. Язовир 

„Стамболийски” е разположен на около 6 km на югоизток от селото. 

Фигура № II.2-2. Местоположение на втора промишлена зона на с. Крамолин 

 

Площадката, на която е разположена инсталацията за интензивно отглеждане на птици 

- кокошки носачки на „ЕКО ИНВЕСТ-2008“ ЕООД е разположена извън регулационния план 

на с. Крамолин. Тя се намира на 0,12 km източно от селището. Общата площ на територията 

на обекта е 25 дка. 

Като приложение към настоящата разработка е представена скица на поземлените 

имоти и с. Крамолин  (Приложение № III.1-3). 

По време на монтажните работи на новите производствени линии не са необходими 

допълнителни площи за временни дейности. Всички съоръжения ще бъдат монтирани в 

рамките на съществуващата и предвидена за изграждане нова производствена сграда. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова сграда, в която ще бъде 

монтирана линията за преработка на яйца. Застроена площ на пристройката – 360 m2. 

Пристройката ще бъде изградена от стоманобетонни фундаменти, метална конструкция и 

термопанели. 
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3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ (ПО ПРОСПЕКТНИ ДАННИ), 

КАПАЦИТЕТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, В КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА 

СА НАЛИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС. 

Инвестиционното предложение предвижда слените инвестиционни мерки: 

3.1. Оборудване на сортировъчен и пакетажен цех 

Инвестиционното предложение предвижда ремонт на съществуваща сграда със 

застроена площ 833 кв. м. в рамките на имот с идентификатор 39431.531.14, с. Крамолин, общ. 

Севлиево, обл. Габрово с площ 5,850 дка. Ремонтът ще обхваща подмяна на дограми, нанасяне 

на фасадни и вътрешни мазилки, боядисване и почистване. 

Предвижда се монтиране на транспортна линия до сградата, по която ще се доставят 

яйца от инсталация за интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки, за която е издадено 

комплексно разрешително № 517-Н0/2015 г. Те ще се транспортират до помещение за 

сортиране, опаковане и складиране. Системата за отвеждане на снесените яйца от халетата до 

складовата база за разпределение става автоматично по транспортни ленти. Сортирането и 

окачествяването става с помощта на компютърна система. 

Опаковането ще се извършва ръчно. Готовата продукция ще се съхранява в склад 

„Готова продукция“, а от там в склад „Експедиция готова продукция“. 

3.2. Оборудване линия за преработка на яйца с пастьоризатор и хладилни помещения 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане и оборудване на нова 

производствена сграда със застроена площ 360 кв.м. в рамките на имот с номер 531020, с. 

Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово. 

Най-общо линията за преработка на яйца включва следните етапи: 

 Начупване на яйца – извършва се в специализирана машина, която начупва 

подадените яйца и отделя белтъците, жълтъците и черупките. Дейността се 

извършва под контрол на оператор. При наличие на некачествени жълтъци 

същите се отвеждат към събирателен контейнер. Изхода на течните яйчни 

продукти е снабден с механичен филтър за отделяне на нежелани примеси. 

Капацитет – 3200 яйца/час; 

 Пастьоризация – в предвидения пастьоризатор ще се извършва пастьоризация 

на яйчните течни продукти /жълтък и белтък/. Пастьоризирането спира 

жизнената активност на патогенни форми на бактерии като Escherichia coli, 

бруцелоза и топлинно резистентни бактерии. Процесът протича при 

температура от 63о до 37о С. За охлаждане на яйчните продукти на изхода на 

пастьоризатора е предвиден топлообменник, който ще се охлажда от чилър. На 

изхода на линията температурата на яйчните продукти ще бъде 2 – 4о С. 

Капацитетът на съоръжението е до 200 л/час или 4,8 т/24 часа. 

 Събиране на яйчни продукти – пастьоризираните яйчни продукти /яйчен 

меланж/ ще се събират в 2 бр. метални съда. В съдовете ще се поддържа ниска 

температура посредством топлообменници свързани с описания в предната 
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точка чилър. 

 Пакетиране – охладения яйчен меланж ще се пакетира в полипропиленови 

опаковки. Готовия продукт ще се подава към хладилна камера /склад/ за 

съхранение. 

Предвижда се обособяване на 2 бр. плюсови хладилни камери за съхранение на 

продукция – яйца и яйчени продукти. Складовете ще са с площ съответно: 

 35 кв. метра – за съхранение на яйчен меланж; 

 70 кв. метра – за съхранение на яйца 

Температурата ще се поддържа посредством климатични инсталации. 

3.3. Съхранение и употреба на опасни химични вещества и смеси 

 След реализиране на инвестиционното предложение на производствената площадка ще 

няма да се използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси. 

4. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА. 

Производствената площадка на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД, на която ще се 

реализират настоящите инвестиционни предложения, е разположена в землището на с. 

Крамолин, общ. Севлиево и е с начин на трайно ползване: „За стопански двор”. Площадката е 

с изградени  пътни  връзки. Имотите, предмет на инвестиционното предложение има 

осигурена пътна връзка чрез съществуващо пътно отклонение от производствената площадка 

до с. Крамолин. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

На Фигура II.4-1. е посочена извадка от подробна пътна карта на Община Севлиево. 

Фигура II.4-1. Извадка от подробна пътна карта на Община Севлиево 
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5. ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ. 

Предвижда се реализация на инвестиционното предложение да се извърши на следните 

етапи: 

 Одобряване на инвестиционното предложение; 

 Изготвяне на инвестиционен проект; 

 Издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ; 

 Ремонт и оборудване на сградата в имот с идентификатор 39431.531.14, с. 

Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово; 

 Изграждане на нова сграда в рамките на имот с номер 531020, с. Крамолин, общ. 

Севлиево, обл. Габрово; 

 Въвеждане в експлоатация на обекта. 

Към настоящия момент дружеството не планува прекратяване на дейността предмет на 

инвестиционното предложение. След евентуално прекратяване производствената дейност не 

съществува необходимост от възстановяване на площадката за последващо използване. 

Изпълнението на всички етапи ще бъде съобразено с изискванията на действащото към 

дадения момент национално законодателство. 

6. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на втори 

стопански двор на с. Крамолин, в който е разположена площадката на инсталация за 

интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки на „ЕКО ИНВЕСТ – 2008“ ЕООД. 

Част от планираните инвестиционни мерки ще бъдат разположени в съществуващо 

производствено помещение  без промяна на съществуващата технология и производство. 

Предвижда се изграждане на нова сграда в имот с номер 531020, с. Крамолин, общ. 

Севлиево, обл. Габрово със застроена площ – 360 m2. Предназначение – за линия за преработка 

на яйца. Сградата ще бъде изградена от стоманобетонни фундаменти, метална конструкция и 

термопанели. 

За реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството ще 

бъдат необходими строителни материали. Най-често използваните биха могли да се 

систематизират по следния начин: 

 Инертни материали - пясък и стандартна баластра за дренаж и обратен насип; 

 Готови строителни смеси; 

 Земни маси, вложени в обратен насип; 

 Хумус, вложен при благоустрояването на терена; 

 Дървен материал, използван за кофраж. 
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По време на строителството на строителната площадка ще се използва питейна вода от 

селищната мрежа. 

7. ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

„ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност с 

предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, 

преработен или обработен вид в страната и чужбина, производство на всички видове 

разрешени стоки и други вещи с цел продажба; производство и реализация на разрешена 

селскостопанска продукция; отглеждане на кокошки носачки и реализация на продукцията от 

тях; търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и 

лизингова дейност; превозни, хотелиерски, рекламни, информационни и импресарски услуги, 

туроператорска и турагентска дейности; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти 

с цел продажба, както и осъществяване на други дейности след получаване на съответния 

лиценз и които не са забранени от закона. 

 Модерното технологично оборудване на линиите и прилагането на съвременни методи 

за преработка на яйца позволяват производството на качествени продукти в съответствие с 

европейските стандарти. 

След направен обстоен анализ на развитието на пазарната икономика в страната, 

инвеститора е стигнал до заключението, че видовете дейности заложени в инвестиционното 

намерение са необходими и гарантират висока рентабилност на вложените инвестиции. 

Бъдещото развитие на региона, в който ще се реализира инвестиционното предложение, 

също обуславя потребност от такава дейност. Като основна цел на развитие ръководството на 

Дружеството са заложили разширяване и модернизиране на дейността си и разкриване на 

работни места в район с ниска заетост. 

Като резултат от изложените мотиви ръководството на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД 

предприема настоящото инвестиционно предложение. Въпреки необходимостта от 

значителни инвестиции, ръководството на дружеството счита, че предвидените технологични 

промени функционирането на нови и ефективни съоръжения ще окаже значителен 

положителен икономически, социален и екологичен ефект. 

Необходимостта от осъществяване на това инвестиционно предложение в посочения 

район е висока не само за инвеститора. Модернизирането на съществуващите и въвеждането 

в експлоатация на нови модерни производствени мощности ще осигури постоянни работни 

места за местното население. 

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 
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ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА И НАЙ-БЛИЗКО РАЗПОЛОЖЕНИТЕ ОБЕКТИ, 

ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА, И ОТСТОЯНИЯТА ДО ТЯХ. 

Производствената площадка на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД, на която ще се 

реализират настоящите инвестиционни предложения, е разположена в землището на с. 

Крамолин, общ. Севлиево и е с начин на трайно ползване: „За стопански двор”.  Най-близките 

до производствената площадка жилищни зони са жилищните зона на с. Крамолин. Същите са 

на отстояние около 120 м западно от площадката. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на втори 

стопански двор на с. Крамолин, в който е разположена площадката на инсталация за 

интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки на „ЕКО ИНВЕСТ – 2008“ ЕООД. 

Имотите са собственост на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД съгласно Нотариален акт № 

151, том II, per. 377, дело 147 от 21.02.2018 г., издаден от АВ - служба по вписванията – гр. 

Севлиево и Нотариален акт за покупко – продажба на недвижими имоти № 195, том II, per. 

2998, дело 186 от 26.04.2012 г., издаден от АВ - служба по вписванията – гр. Севлиево 

/Приложение № II.1-1/.  

На схемата в Приложение № II.8-1 е показано разположението на имота и с. Крамолин. 

В Приложение № II.8-2 е представено и разположението на най-близко ситуираната защитена 

зона „Язовир Стамболийски”. Като приложение към настоящата разработка е представена 

скица на поземления имот /Приложение № II.8-3/. 

Като Приложение № II.8-4 към настоящата информация е представен актуален картен 

материал (извадка от сателитна снимка) с определено отстоянието на обекта до най-близките 

обекти, подлежащи на здравна защита. Съгласно § 1, т. З от допълнителните разпоредби на 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

„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 по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на 

Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни“. В разглеждания случай най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита са вилни зони разположени съответно 

на: 

 120 m в посока запад от производствената площадка – жилищна зона на с. 

Крамолин; 

9. СЪЩЕСТВУВАЩО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ПО ГРАНИЦИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА ИЛИ 

ТРАСЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на втори 

стопански двор на с. Крамолин, в който е разположена площадката на инсталация за 

интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки на „ЕКО ИНВЕСТ – 2008“ ЕООД. 
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Имотите са собственост на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД съгласно Нотариален акт № 

151, том II, per. 377, дело 147 от 21.02.2018 г., издаден от АВ - служба по вписванията – гр. 

Севлиево и Нотариален акт за покупко – продажба на недвижими имоти № 195, том II, per. 

2998, дело 186 от 26.04.2012 г., издаден от АВ - служба по вписванията – гр. Севлиево 

/Приложение № II.1-1/.  

Цитираните имоти са с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на 

трайно ползване „За стопански двор“ и са част от основната производствена площадка на 

дружеството. Съседните имоти също са част от основната производствена площадка на „ЕКО 

ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД. 

Промишлената площадка на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД граничи с: 

- на изток – земеделски земи; 

- на запад – стопански двор 

- на север – стопански двор; 

- на юг – земеделски земи. 

10. ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ, В Т.Ч. ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗОНИ, УЯЗВИМИ 

ЗОНИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО 

ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, 

ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ 

НУЖДИ И ДР.; НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА. 

Поземлен имот с идентификатор 39431.531.14 и имот с номер 531020, с. Крамолин, 

общ. Севлиево, обл. Габрово, предмет на разглеждане не попада в границите на защитени 

територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр. 133/ 1998 г., доп. и изм.) 

и защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените 33 са: 

 BG0000615 „Деветашко плато“ - Защитена зона по директивата за 

местообитанията (включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на 

Министерски съвет № 122/02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/09.03.2007г.); 

 BG0000275 „Язовир Стамболийски“ - Защитена зона по директивата за 

местообитанията (включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на 

Министерски съвет № 122/02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/09.03.2007г.); 

Най  - близкият водоприемник за района е р. Росица, която преминава на около 5400 m 

южно от разглеждания обект. 

Съгласно изискванията на Закона за водите (ЗВ) всички води и водни обекти се опазват 

от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество  и  

качество  на  водите  и  здравословна  околна  среда,  съхраняване  на екосистемите, запазване 

на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за постигане на тези цели се 

определят зони за защита на водите. По смисъла на ЗВ "зона за  защита  на  водите"  е  

територията  на  водосбора  на  повърхностно  водно  тяло  или земната повърхност над 

подземно водно тяло. 
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Нормалното развитие на водната екосистема изисква наличие в нея на биогенните 

елементи азот, фосфор, въглерод, водород, кислород, сяра и др. От изброените елементи азотът  

и  фосфорът  и  техните  съединения  играят  най-важната  роля  за  растежа  на популациите 

на водната растителност. Внасянето на допълнително количество биогенни елементи и  

техните  съединения  във  водоемите  предизвикват  нарушаване  на екологичното равновесие 

в тях. Увеличаване на количеството на хранителни вещества води  до еутрофикация  на  

водите, вследствие на който процес  настъпват  няколко взаимосвързани неблагоприятни 

ефекта във водоемите: 

 "цъфтене" на водите - процес, при който съществено се увеличава числеността  

на един или няколко вида водорасли; 

 бурното  развитие  на  водораслите  на  повърхността  води  до  промяна  на  

светлинните условия, поради намаляване на прозрачността на водата, в 

следствие на което дънните водорасли загиват, образувайки токсични вещества; 

 намаленото количество на кислорода във водата поради гнилостни процеси е 

причина за измиране водорасли, риби и други водни обитатели; 

 влошава се качество на водата, поради придобиване на неприятна миризма и 

вкус. 

Основните източници на замърсяване на водите с биогенни елементи са селското 

стопанство и отпадъчните води от бита, както и някой отрасли на промишлеността. 

Чувствителните и уязвими зони са територии, обявени за защитени, тъй като водните 

тела в тези зони са чувствителни към влиянието на хранителни съставки- биогенни елементи 

(основно азот и фосфор) във водата. 

 Понятието "чувствителни зони" е термин, характеризиращ водоприемника, който се 

намира или има риск да достигне състояние на еутрофикация - обогатяване с биогенните 

елементи азот и фосфор. 

Определянето на чувствителни зони е регламентирано в изискванията на Наредба № 6 

от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимо 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. 

За предотвратяване на допълнителна еутрофикация и подобряване на състоянието на 

водоприемник, който е обявен за чувствителна зона, отпадъчните води от всички агломерации 

с над 10 000 еквивалентни жители, които се заустват в него следва да бъдат предмет на 

допълнително пречистване с цел отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор до 

определените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения. По този 

начин водоприемникът се предпазва от допълнителна еутрофикация и се цели подобряване в 

неговото състояние, в съответствие с Наредба №6/09.11.2000г. за емисионни норми за 

допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни 

обекти. В Република България чувствителните зони са определени със Заповед № РД-

970/28.07.2003 г. на Министъра на околната среда и водите, като за Дунавски район за 

басейново управление са както следва: 
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- BGCSARI03 Водосборен басейн на реките Западно от р. Огоста и частите от 

водосборния басейн на р. Дунав на територията на РБ, извън водосборните 

басейни на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом 

- BGCSARI07 Водосборен басейн на р. Огоста 

- BGCSARI04 Водосборен басейн на р. Искър 

- BGCSARI02 Водосборен басейн на р. Вит 

- BGCSARI08 Водосборен басейн на р. Осъм 

- BGCSARI14 Водосборен басейн на р. Янтра 

- BGCSARI10 Водосборен басейн на р. Русенски Лом 

Съгласно информацията в ПУРБ 2016 – 2020 на БДДР, приет с Решение № 1110 / 

29.12.2016 г. на Министерски съвет, площадката на инвестиционното предложение попада в 

рамките на чувствителна зона BGCSARI14 Водосборен басейн на р. Янтра. Разположената в 

близост р. Росица е част от водосбора на р. Янтра. 

Териториите, определени за защита на повърхностните и подземните водни тела от 

замърсяване на водите, причинено или предизвикано от нитрати от земеделски източници, се 

определят като нитратно уязвими зони. Уязвимите зони се определят в съответствие с 

изискванията на Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници. 

Съгласно Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 

източници (ДВ, бр.87/ 2000 г.), със Заповед №РД-146/25.02.2015 г. на Министъра на околната 

среда и водите, са определени: 

- водите, които са замърсени, и водите, които са застрашени от замърсяване 

(съдържание на нитрати с концентрация, по-голяма от 50 милиграма на литър), 

отчитайки физико-химичните и природните характеристики на водите и 

почвите; 

- уязвими зони - тези райони в страната, в които чрез просмукване или оттичане, 

водите се замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати от земеделски 

източници и които допринасят за замърсяването. 

Определянето на водите, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с 

нитрати се извършва въз основа на наличните данни в басейновите дирекции, както и от 

информация, предоставена от МЗХ. 

Със Заповед № РД-635/13.08.2013г. на Министъра на ОСВ е утвърдена програма за 

мониторинг на нитратите в подземните и повърхностните води, попадащи в територии 

определени като нитратно уязвимите зони. 

Площадката на инвестиционното предложение попада в рамките на уязвима зона 

BG1G0000QAL020 Порови води в кватернера на р. Янтра. Местоположението на площадката 

е представено на следващата фигура. 

Фигура № II.10-1. Уязвима зона BG1G0000QAL020 Порови води в кватернера на р. Янтра 
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Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на санитарно 

охранителни зони. Най- близките  санитарно - охранителни  зони  са около водовземни 

съоръжения на питейно-битово водоснабдяване на близките селища. Същите остават на 

отстояние от имотите и те не попада в обхвата на зони I на СОЗ около двата водоизточника. 

11. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

(НАПРИМЕР ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НОВ ВОДОПРОВОД, ДОБИВ 

ИЛИ ПРЕНАСЯНЕ НА ЕНЕРГИЯ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО). 

С реализирането на инвестиционното предложение не се налага извършване на други 

свързани дейности. Площадковата инфраструктура на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД е 

съществуваща. 

Предвидено е изграждане на нова водоплътна събирателна шахта за отпадъчни води в 

рамките на имот с номер 531020. 

12. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Във връзка с необходимостта от изграждане на нова производствена сграда е 

необходимо издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ.  
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Във връзка с експлоатация на новите линии е необходимо провеждане на процедура по 

преразглеждане и актуализиране на издаденото комплексно разрешително по Глава VII, раздел 

2 на Закона за опазване на 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; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на втори 

стопански двор на с. Крамолин, в който е разположена площадката на инсталация за 

интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки на „ЕКО ИНВЕСТ – 2008“ ЕООД. 

Имотите са собственост на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД съгласно Нотариален акт № 

151, том II, per. 377, дело 147 от 21.02.2018 г., издаден от АВ - служба по вписванията – гр. 

Севлиево и Нотариален акт за покупко – продажба на недвижими имоти № 195, том II, per. 

2998, дело 186 от 26.04.2012 г., издаден от АВ - служба по вписванията – гр. Севлиево 

/Приложение № II.1-1/.  

Цитираните имоти са с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на 

трайно ползване „За стопански двор“ и са част от основната производствена площадка на 

дружеството. Съседните имоти също са част от основната производствена площадка на „ЕКО 

ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД. 

2. МОЧУРИЩА, КРАЙРЕЧНИ ОБЛАСТИ, РЕЧНИ УСТИЯ; 

 Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на втори 

стопански двор на с. Крамолин, в който е разположена площадката на инсталация за 

интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки на „ЕКО ИНВЕСТ – 2008“ ЕООД. 

Посочения имот не попада в близост до мочурища, крайбрежни области или речни устия. 

3. КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ И МОРСКА ОКОЛНА СРЕДА; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на втори 

стопански двор на с. Крамолин, в който е разположена площадката на инсталация за 

интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки на „ЕКО ИНВЕСТ – 2008“ ЕООД. 

Посочения имот не попада в крайбрежни зони и морска околна среда. 

4. ПЛАНИНСКИ И ГОРСКИ РАЙОНИ; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на втори 

стопански двор на с. Крамолин, в който е разположена площадката на инсталация за 
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интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки на „ЕКО ИНВЕСТ – 2008“ ЕООД. 

Посочения имот не попада в планински или горски райони. 

5. ЗАЩИТЕНИ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на втори 

стопански двор на с. Крамолин, в който е разположена площадката на инсталация за 

интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки на „ЕКО ИНВЕСТ – 2008“ ЕООД. 

Посочения имот не попада в защитени територии. 

6. ЗАСЕГНАТИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА; 

 Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според 

изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват според 

изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания 

и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите 

птици. 

Реализирането на инвестиционното предложение не засяга елементи от националната 

екологична мрежа. 

7. ЛАНДШАФТ И ОБЕКТИ С ИСТОРИЧЕСКА, КУЛТУРНА ИЛИ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКА СТОЙНОСТ; 

 Според точка 25 на § 1 на допълнителните разпоредби на Закона за биологичното 

разнообразие "ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са 

възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки 

фактори. Ландшафта е компонента на околната среда, който възниква в резултат от 

взаимодействието на редица природни и, на по-късен етап от развитието на Земята, културни 

фактори. Тези фактори се развиват в зависимост от географските характеристики и 

продължават динамично да формират ландшафта така че  в този смисъл ландшафтът се 

разглежда и като състояние на околната среда. Значението на понятието “ландшафт” нараства 

през годините. Чрез своето  поведение и дейност човека, не само променя ландшафта -  

пространството, в което живее, но следва да полага и грижи за неговото устойчиво развитие. 

Ландшафтът навсякъде по света е комбиниран резултат от естествените процеси, които 

протичат в природата, и човешките дейности, които се включват в тях. 

Ландшафтът е с огромна значимост за съвременното общество. Това понятие е свързано 

с отговорността ни към бъдещите поколения. Следователно той следва да се опазва, поддържа, 

развива и, доколкото е необходимо и възможно, да се възстановява така, че трайно да 

осигурява : 

 разнообразие, идентичност и естетика в природната среда; 

 функциониране и продуктивност на екосистемите; 

 възможност за регенериране и устойчиво използване на природните ресурси; 

 подобряване условията на живот  на населението. 
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Районът на инвестиционното намерение се характеризира с разнообразна "мозайка" от 

ландшафти. В него са установени ландшафти от два класа: равнинни и междупланински 

равнинно-низинни ландшафти, според типологичната класификационна система на 

ландшафтите в България (П. Петров, 1997г.), построена въз основа на геоморфоложки, 

мезоклиматични и фитогеографски признаци. 

Според Хартата за устойчиво развитие на българските ландшафти, в разглеждания 

район са установени в известна степен редуцирани или по-слабо развити следните категории 

ландшафти: 

 Естествено съхранените ландшафти в чист вид почти не съществуват. 

Антропогенизацията засяга в една или друга степен всички ландшафти. 

 Горските ландшафти не се наблюдават. 

 Пасищните и ливадните ландшафти обхващат по-малки площи в 

труднодостъпни за обработка терени. 

 Земеделските ландшафти са преобладаващи в по ниските части на терена. Това 

са различни по размер обработваеми земи (ниви). 

 Водни ландшафти заемат участъци около преминаващата на отстояние река 

Росица. 

 Селищните ландшафти обхващат населените места – с. Крамолин и др.  

 Комуникационните ландшафти са представени най-вече от пътищата на 

републиканската пътна мрежа и от полски пътища за обслужване на 

земеделските площи. В близост преминава автомагистрала пътища от 

националната пътна мрежа. 

 Промишлени ландшафти е категория с ниска степен на представяне. В района са 

ситуирани втори стопански двор на селото. 

 Рекреационни ландшафти не са развити. 

 Антропогенни ландшафти. Естествените ландшафти в района, формирани под 

влиянието на природни фактори, са променени най-вече под действието на 

антропогенни фактори. Човешката намеса се изразява в изграждане на 

населените места, построяване на пътищата от Републиканската пътна мрежа и 

тези за достъп до нивите, ж. п. линии, язовири, обработването на земите и 

засаждане на земеделски култури и др. Естествените ландшафтите в района са 

антропогенизирани и трансформирани в земеделски, селищни инфраструктурни 

и др. 

 Производствената площадка, на която ще бъде реализирано инвестиционното 

предложение, не засяга и не попада в близост обекти с историческа, културна или 

археологическа стойност. 

8. ТЕРИТОРИИ И/ИЛИ ЗОНИ И ОБЕКТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН САНИТАРЕН 

СТАТУТ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на втори 

стопански двор на с. Крамолин, в който е разположена площадката на инсталация за 

интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки на „ЕКО ИНВЕСТ – 2008“ ЕООД. 
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Посочения имот не попада в територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут 

или подлежащи на здравна защита. 

Съгласно § 1, т. З от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда „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 по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и 

тържищата за храни“. В разглеждания случай най-близко разположените обекти, подлежащи 

на здравна защита са вилни зони разположени съответно на: 

 120 m в посока запад от производствената площадка – жилищна зона на с. 

Крамолин; 

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: 

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. 

1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве. 

1.1.1. Демографска характеристика и здравен статус на населението. 

 Оценката на демографското развитие и оценката на настоящите и бъдещи проблеми на 

община Севлиево могат да се разглеждат реално само в контекста на демографското развитие 

и проблемите на национално, областно и общинско ниво. 

На национално ниво данните показват , че в периода от 1992 год. до 2011год., насе 

лението на страната е намаляло с 1 222 747 чов. (13,2 %) от общото население през 1992 год. 

Градското и селско население в абсолютен брой също намаляват, но като относително тегло, 

градското население нараства за периода от 67,2% на 72,5 %, а селското население намалява 

от 32,8 % на 27,5%. Тенденцията за нарастване на градското население в страната вероятно ще 

продължи и в плановия период 2014 – 2020 год., но преминаването на границата от 80% ще 

бъде отрицателен фактор за развитието на страната и обезлюдяване на много населени места 

(предимно малки и много малки села). В повечето случаи това води до изоставяне на изградена 

социална и техническа инфраструктура, в много случаи и на годен жилищен фонд. 
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На ниво община Севлиево данните показват едно балансирано развитие между 

градското и селско население. В посоченият период 1992-2001 год. населението на общината 

спада с 11652 чов. (24,5%). Този спад е значителен, но се запазва един добър баланс – градско 

/селско население (63% / 37%). До голяма степен това се дължи на големия брой села в 

общината, но и на правилната и ефективна политика на общинската администрация. 

Прилагането и реализацията на мерките за развитие на общината заложени в общинския план 

за развитие 2007-2013 год. са ефективно изпълнени. Този подход е запазен и в проекта за ОПР 

2014- 2020 год. 

През 2014 год. намалението на броя на населението на общината е 555 чов., от тях дялът 

на гр. Севлиево е 323 чов. По населените места оценката на темповете на намаляване на 

населението ще бъде изпълнено само за тези, които ще запазят статута си до 2027 год. 

Основният фактор за намаляване на броя на населението е отрицателния естествен и 

механичен прираст на населението. 

1.1.2. Въздействие върху населението. Здравен риск. 

Предмет на инвестиционното предложение е производствената площадка на „ЕКО 

ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД. Като Приложение № III.1-4 към настоящата информация е представен 

актуален картен материал (извадка от сателитна снимка) с определено отстоянието на обекта 

до най-близките обекти, подлежащи на здравна защита. Съгласно § 1, т. З от допълнителните 

разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда „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 по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на 

Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни“. В разглеждания случай най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита са вилни зони разположени съответно 

на: 

 120 m в посока запад от производствената площадка – жилищна зона на с. 

Крамолин; 

Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или 

няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. Поради тази 

причина подробно са разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един от 

тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв съществува. 

1.1.2.1. Въздействие върху здравето на населението 

В сравнение със съществуващото положение промяната, като следствие от реализиране 

на инвестиционното намерение няма да допринесе за увеличение на възможните отрицателни 

въздействия върху здравето на населението, незаето в производството и строителството.  

Очакваните мотиви за това са свързани с: 
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- Липса на организираните и неорганизирани емисии изпускани в атмосферата; 

- Липса на наднормени емитери на шум; 

- Липса на емисии в повърхностни и/или подземни води. 

Предприетите до момента и предвидени нови мерки за редуциране на нивата на шум в 

мястото на въздействие са адекватни и доказват липса на отрицателно въздействие. 

При спазване на технологичната и екологичната дисциплина ще се гарантира 

ограничаване на отрицателните въздействия.  

По време на СМР и по време на експлоатацията не се очаква значително 

отрицателно въздействие върху здравето на населението при спазване на нормите за 

строителните дейности. 

1.1.2.2. Въздействие върху здравето на персонала 

Потенциално засегнати ще са основно работниците на обекта, експонирани по време на 

монтажа на новите инсталации и експлоатацията им. Дори при аварийни ситуации, поради 

особеностите на инвестицията е малко вероятно да се повлияе негативно здравето на 

населението живущо в най-голяма близост до хигиенно-защитната зона на обекта.  

Потенциално засегнатата територия се припокрива с територията на промишления 

имот, и най-вече с вътрецеховите пространства, в които ще се разположени новите 

производствени мощности. Следва да се има предвид, че за осигуряване на инвестиционните 

мерки ще се използва съществуващата в района инфраструктура – шосейна мрежа, 

електропроводи, водоснабдяване. Не се предвижда излизане извън територията на площадката 

при монтажните и други строителни дейности. Не се предвиждат и допълнителни площи за 

временни дейности по време на СМР и монтиране на технологичното оборудване. 

Въздействието върху здравето на персонала по време на СМР са свързани с риск от 

инциденти. В проектите за изграждане на новите производствени сгради и мощности ще бъдат 

разработени Планове и мерки за безопасност и здраве /ПБЗ/. Възможните рискове от 

инциденти са свързани с организацията и безопасността по време на СМР. Не е предвидено да 

се извършват взривни работи. Строго ще се спазва Наредба № 2 / 22.03.2004год. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния 

вид строителна дейност, която трябва да изпълнява. Всички строително-монтажни работи ще 

се извършват от външни лицензирани строително-монтажни фирми. Персоналът ще е 

задължен да използва лични предпазни средства и ще е инструктиран. 

1.1.3. Фактори, които биха могли да повлияят отрицателно върху населението: 

 Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава 

пределно допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще 

бъдат технологичните модули, които ще бъдат инсталирани единствено в 

производствената сграда. По паспортни данни всички технологични 

съоръжения са с редуцирани шумови емисии, които са значително под нормите. 
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 Неорганизирани емисии в атмосферния въздух - основен източник на 

неорганизирани емисии в обекта са транспортните средства на негова територия, 

които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани 

източници. Транспортните средства са периодично действащи. Тези 

транспортни средства изпускат и в работната, и в околната среда незначителен 

обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители. 

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че 

реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху 

здравето на хората. 

1.2. Въздействие върху материалните активи. 

Експлоатацията на предвидените нови съоръжения и промени няма да доведе до 

промени или нарушаване на материалните активи на околните имоти. 

Реализирането на инвестиционното предложение ще окаже положително въздействие 

върху материалните активи на дружеството. Въздействието е непряко, положително със 

средна степен. 

1.3. Въздействие върху културното наследство. 

На площадката на инвестиционното предложение и в непосредствена близост не са 

разположени обекти от недвижимо културно наследство. Експлоатацията на предвидените 

нови съоръжения и промени няма да доведе до въздействие върху културното наследство. 

Въздействието е нулево. 

1.4. Въздействие върху атмосферния въздух. 

Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, са част от основната 

площадка на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД. 

По време на монтажните дейности и експлоатацията на обекта не се очакват отклонения 

в качеството на атмосферния въздух. Не се предвижда изграждане и експлоатация на точкови 

източници на емисии и изпускащи устройства към тях. 

Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на въздействието върху 

околната среда - Таблица № II.12-1. Мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху 

околната среда. 

1.5. Въздействие върху водите. 

1.5.1. Повърхностни води 

 Инвестиционното предложение не предвижда въздействие върху повърхностни водни 

обекти. 
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1.5.2. Подземни води 

 Инвестиционното предложение не предвижда въздействие върху подземни водни тела. 

1.6. Въздействие върху почвите. 

Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, са част от основната 

площадка на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД. 

По време на монтажните дейности и експлоатацията на обекта не се очакват отклонения 

в качеството на почвите. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на 

въздействието върху околната среда - Таблица № II.12-1. Мерки за намаляване на 

отрицателното въздействие върху околната среда. 

1.7. Въздействие върху земните недра. 

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на 

инсталацията, поради предвидените мерки за изолация на площадката. 

Всички технологични модули ще бъдат монтирани и експлоатирани в рамките на 

съществуваща и предвидена нова производствена сграда.  

Не се предполага наличие на въздействие. 

1.8. Въздействие върху ландшафта. 

Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, са част от основната 

площадка на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД. 

Територията, в която попада имота, е определена като стопански двор и се 

характеризира със съответните параметри. 

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на 

ландшафта в района. Като доказателство за това са предложени мерки за намаляване на 

отрицателното въздействие върху околната среда. 

1.9. Въздействие върху биологично разнообразие. 

Имотът, в който ще бъде изграден обектът представлява част от стопански двор на с. 

Крамолин. В него не се срещат характерните за защитена зона видове растения и животни. 

Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват промишлени и 

урбанизирани територии, в които не се срещат защитени видове.  

Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените 

видове и местообитания поради значителното разстояние и намаляване на ефекта на емисиите 

вследствие от разстоянието до защитената зона. 
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Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време 

на експлоатацията на плануваните променил. 

1.10. Въздействие върху защитени територии. 

 Инвестиционното предложение не предполага въздействие върху защитени територии. 

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА 

МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Националната екологична мрежа (НЕМ) се изгражда според изискванията на Закона за 

биологичното разнообразие. Нейните цели са: дългосрочно опазване на биологичното, 

геологично и ландшафтно разнообразие; осигуряване на достатъчни по площ и качество места 

за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на 

дивите животни; създаване на условия за генетичен обмен между разделени популации и 

видове; участие на Република България в европейските и световни екологични мрежи; 

ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии. 

Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според 

изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват според 

изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания 

и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите 

птици. 

Поземлен имот с идентификатор 39431.531.14 и имот с номер 531020, с. Крамолин, 

общ. Севлиево, обл. Габрово, предмет на разглеждане не попада в границите на защитени 

територии /ЗТ/ по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр. 133/ 1998 г., доп. и изм.) 

и защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното 

разнообразие (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените 33 са: 

 BG0000615 „Деветашко плато“ - Защитена зона по директивата за 

местообитанията (включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на 

Министерски съвет № 122/02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/09.03.2007г.); 

 BG0000275 „Язовир Стамболийски“ - Защитена зона по директивата за 

местообитанията (включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на 

Министерски съвет № 122/02.03.2007 г., обн. ДВ бр.21/09.03.2007г.); 

Най-близко разположена е защитена зона за местообитанията BG0000275 „Язовир 

Стамболийски“. Тя е разположена на около 550 m в посока юг от разглеждания имот. 

Защитената зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“, тип „В” - Директив 92/43/ЕЕ за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Местоположение на защитената зона: географска дължина: Е 25.1064; географска 

ширина: N 43.0911  

Площ: 9355.55 ха 
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Цели на опазване в защитена зона BG0000275 „Язовир Стамболийски“: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената 

зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 

характерни видове и условия на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

Имотите, в които ще бъдат реализирани инвестиционните мерки са част от 

съществуваща производствена площадка на дружеството. В него не се срещат описаните по-

горе видове растения и животни. Околните терени, които не попадат в защитената зона също 

представляват урегулирани поземлени имоти и земеделски земи, в които не се срещат 

защитени видове. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху 

защитените видове и местообитания поради разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите 

вследствие от разстоянието до защитената зона. 

На основание на изложеното по-горе може да се заключи, че инвестиционното 

предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 33 

от мрежата Натура 2000. 

3. ОЧАКВАНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ 

БЕДСТВИЯ. 

 Инвестиционното предложение не представлява риск от възникване на големи аварии. 

Не се предвижда производство, съхранение или употреба ба опасни химични вещества 

и смеси. 

4. ВИД И ЕСТЕСТВО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, ВТОРИЧНО, 

КУМУЛАТИВНО, КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО- И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И 

ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО). 

Вида на въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите на 

околната среда и човешкото здраве е представено по отделно по компоненти и обобщено в 

табличен вид. 

1.1. Върху въздуха 

 По време на СМР - очаква се пряко, краткотрайно, временно, отрицателно 

въздействие обособено на територията на площадката (емисии прах от СМР). Не 

се очаква кумулативен ефект. Основна мярка за редуциране на това въздействие 

е прилагане на мерки за редуциране на неорганизирани емисии на прах. 
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 По време на експлоатацията – не се очаква въздействие. Не е предвидено 

емитиране на замърсители в атмосферния въздух. 

1.2. Върху водите 

 По време на СМР - не се очаква въздействие. Не е предвидено въздействие върху 

повърхностни/подземни водни обекти. Не се предвиждат дълбоки изкопи и/или 

ползване на приоритетни вещества при строителната дейност. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Не е предвидено 

допълнително /над разрешеното/ въздействие върху повърхностни/подземни 

водни обекти. Характерно за извършваната дейност и нейното бъдещо 

разширение е използването единствено на площите в производствените сгради. 

1.3. Върху почвата 

 По време на СМР - не се очаква въздействие. Не се предвиждат дълбоки изкопи 

и/или ползване на приоритетни вещества при строителната дейност. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Характерно за 

извършваната дейност и нейното бъдещо разширение е използването единствено 

на площите в производствените сгради. Новата сграда ще бъде с облицован под. 

1.4. Върху земните недра 

 По време на СМР - не се очаква въздействие. Не се предвиждат дълбоки изкопи 

и/или ползване на приоритетни вещества при строителната дейност. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Характерно за 

извършваната дейност и нейното бъдещо разширение е използването единствено 

на площите в производствените сгради. Новата сграда ще бъде с облицован под. 

1.5. Върху ландшафта 

 По време на СМР – не се очаква въздействие. Производствената площадка е 

съществуваща. 

 По време на експлоатацията – не се очаква въздействие. Производствената 

площадка е съществуваща. Площадката не представляват част от характерния за 

района ландшафт.  

1.6. Върху минералното разнообразие 

 По време на СМР – не се очаква въздействие. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Инвестиционното 

предложение не е свързано с добив и/или употреба на минерални суровини. 

1.7. Върху биологичното разнообразие 

 По време на СМР – не се очаква въздействие. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Инвестиционното 

предложение ще се реализира в рамките на имоти, които са част от 

производствената площадка на дружеството. Същите не притежават част от 

характерното за района биологично разнообразие. 

1.8. Върху материалното и културното наследство 

 По време на СМР – не се очаква въздействие. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Инвестиционното 

предложение ще се реализира в рамките на имоти, които са част от 

производствената площадка на дружеството. Същите не попадат в зони и обекти 

от материалното и културното наследство в района. 

1.9. Върху персонала 

 По време на СМР - очаква се пряко, краткотрайно, периодично, отрицателно 

въздействие обособено на територията на площадката. Не се предполага 
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кумулативен ефект. Основни мерки представляват спазване правилата за 

безопасни и здравословни условия на труд. 

 по време на експлоатацията - очаква се пряко, дълготрайно, периодично, 

отрицателно въздействие обособено на територията на площадката. Не се 

предполага кумулативен ефект. Основни мерки представляват спазване 

правилата за безопасни и здравословни условия на труд. 

1.10. Върху населението 

 По време на СМР - очаква се непряко, временно, краткотрайно, положително 

въздействие върху местното население. Очаква се разкриване на временни 

работни места в район с висока безработица. 

 по време на експлоатацията - очаква се непряко, постоянно, дълготрайно 

положително въздействие върху местното население. Очаква се разкриване на 

постоянни работни места в район с висока безработица. 

1.11. От генериране на отпадъци 

 По време на СМР - очаква се непряко, периодично, краткотрайно, отрицателно 

въздействие по отношение на образуваните отпадъци. Третирането им е 

свързано с допълнителни разходи за дружеството. Основна мярка за редуциране 

на въздействието е спазване йерархията по управление на отпадъците съгласно 

ЗУО – приоритетно предаване на отпадъците за оползотворяване (при 

възможност) 

 По време на експлоатацията - очаква се непряко, периодично, дълготрайно, 

отрицателно въздействие по отношение на образуваните отпадъци. Третирането 

им е свързано с допълнителни разходи за дружеството. Основна мярка за 

редуциране на въздействието е спазване йерархията по управление на 

отпадъците съгласно ЗУО – приоритетно предаване на отпадъците за 

оползотворяване (при възможност) 

1.12. От рискови енергийни източници 

 По време на СМР – не се очаква въздействие. 

 По време на експлоатацията - не се очаква. Инвестиционното предложение не е 

свързано с подобни източници. 

1.13. Върху материалните активи 

 По време на СМР – очаква се пряко, краткотрайно, положително въздействие. 

Инвестиционното предложение е свързано с увеличаване материалните активи 

на дружеството.  

 По време на експлоатацията - очаква се пряко, постоянно, дълготрайно, 

положително въздействие. Инвестиционното предложение е свързано с 

увеличаване материалните активи на дружеството. 

1.14. От генетично модифицирани организми 

 По време на СМР – не се очаква въздействие. 

 По време на експлоатацията - не се очаква. Инвестиционното предложение не е 

свързано с подобни организми. 

1.15. Дискомфорт 

 По време на СМР - очаква се пряко, периодично, краткотрайно, отрицателно 

въздействие по отношение емисии на шум в околната среда от строителната 

дейност. Мерките за редуциране на емисиите се свеждат до използване на 

изправна строителна техника. 
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 по време на експлоатацията - очаква се пряко, периодично, дълготрайно, 

отрицателно въздействие по отношение емисии на шум в околната среда от 

дейността на новите съоръжения. Очаква се кумулативен ефект от 

съществуващата дейност – ниска степен. Мерките за редуциране на емисиите се 

свеждат до редовна поддръжка на технологичното оборудване и използване на 

шумоизолация от стените на производствените цехове. 

В табличен вид са представени данните от точки 1.1 - 1.8 свързани с потенциалните 

въздействия по време на строителството и експлоатацията на обектите предмет на 

инвестиционното предложение



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

„Ремонт на съществуваща сграда, оборудване в сортировъчен цех в имот с идентификатор 39431.531.14, с. Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово и изграждане на нова сграда за оборудване с линия за 

преработка на яйца с пастьоризатор в имот с номер 531020, с. Крамолин, общ. Севлиево, обл. Габрово” 

 

 

Стр. 39 от 45 

„ЕКО ИНВЕСТ-2008“ ЕООД 

гр. Габрово, ул. „Хаджийска усойна“ № 12, ет. 3, ап. 8 

Телефон: + 359 (0) 898 667 315 

E-mail: ekoinvest2008@mail.bg 

Таблица № IV.4-1. Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение 

Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положителн/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

По време на СМР 

1.1.Върху 

въздуха 

очаква се площадката отрицателно пряко много ниска временно краткотрайно не се очаква - 

1.2.Върху 

водите 

Повърхностни 

води - не се 

очаква 

не не не не не не не - 

подземни води 

не се очаква 

не не не не не не не - 

1.3.Върху 

почвата 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.4.Върху 

земните недра 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.5.Върху 

ландшафта 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.6. Върху 

минералното 

разнообразие 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.7. Върху 

биологичното 

разнобразие 

Не се очаква 

върху 

флората 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху 

фауната 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху ЗТ 

не не не не не не не - 

1.8.Върху 

материалното 

и културното 

наследство 

Не се очаква не не не не не не не - 
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Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положителн/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

1.9.Върху 

персонала 

Очаква се производствената 

площадка 

отрицателно пряко средна временно средно възможна Спазване правилата 

за безопасност 

1.10.Върху 

населението 

Очаква се С. Крамолин положително непряко средна временно средно няма Нови работни 

места 

1.11.От 

генериране на 

отпадъци 

очаква се площадката отрицателно пряко много ниска временно краткотрайно не се очаква - 

1.12. От 

рискови 

енергийни 

източници 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.13. Върху 

материалните 

активи 

очаква се дружеството положително пряко ниска временно краткотрайно не се очаква - 

1.14. От 

генетично 

модифицирани 

организми 

не се очаква не не не не не не не - 

1.15. 

Дискомфорт 

Очаква се 

/емисии на шум/ 

производствената 

площадка 

отрицателно пряко ниска временно краткотрайно не Използване на 

изправна строителна 

механизация 

По време на експлоатацията  

1.1.Върху 

въздуха 

не се очаква не не не не не не не - 

1.2.Върху 

водите 

Повърхностни 

води - не се 

очаква 

не не не не не не не - 

подземни води 

не се очаква 

не не не не не не не - 

1.3.Върху 

почвата 

Не се очаква не не не не не не не - 
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Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положителн/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

1.4.Върху 

земните недра 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.5.Върху 

ландшафта 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.6. Върху 

минералното 

разнообразие 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.7. Върху 

биологичното 

разнобразие 

Не се очаква 

върху 

флората 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху 

фауната 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху ЗТ 

не не не не не не не - 

1.8.Върху 

материалното 

и културното 

наследство 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.9.Върху 

персонала 

Очаква се Производственат

а площадка 

отрицателно пряко ниска периодично дълготрайно не Спазване правилата 

за безопасен труд 

1.10.Върху 

населението 

Очаква се С. Крамолин положително непряко средна постоянно дълготрайно не Нови работни 

места 

1.11.От 

генериране на 

отпадъци 

Очаква се площадката отрицателно пряко много ниска временно дълготрайно Очаква се 

ниска степен 

- 

1.12. От 

рискови 

енергийни 

източници 

Не се очаква не не не не не не не - 
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Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

Положителн/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

Честота4 Продължи- 

телност5 

Кумулативно

ст 

1.13. Върху 

материалните 

активи 

Очаква се дружеството положително пряко средна постоянно дълготрайн 

о 

не - 

1.14. От 

генетично 

модифицирани 

организми 

не се очаква не не не не не не не - 

1.15. 

Дискомфорт 

Очаква се 

/емисии на шум/ 

Производственат

а площадка 

отрицателно пряко ниска периодично дълготрайно Очаква се 

ниска степен 

Редовна поддръжка 

на производствени 

съоръжения 
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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.). 

Всички дейности от инвестиционното предложение ще се извършват на територията на 

производствената площадка на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД.  

От извършения обстоен анализ може да се направи извод, че като следствие от 

дейността на новите производствени мощности няма да се наблюдава завишаване на 

заболеваемостта или промяна в здравния статус на околното население и няма констатирани 

рискови фактори за населението.    

Очаква се обхватът на въздействието да е в района на производствената площадка и да 

не се засяга населението на с. крамолин. 

Обобщена информация за обхвата на възможните въздействия е отразени в Таблица № 

IV.3-1. Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното 

предложение. 

6. ВЕРОЯТНОСТ, ИНТЕНЗИВНОСТ, КОМПЛЕКСНОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

Посочените въздействия са пряко свързани с предвидените в инвестиционното 

предложение дейности и мерките за намаляването или предотвратяването им. 

Вероятностите за поява на въздействие са отразени в Таблица № IV.3-1. Матрица за 

оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение. 

Описаните въздействия не предполагат комплексност и не са интензивни по своя характер. 

7. ОЧАКВАНОТО НАСТЪПВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА, ЧЕСТОТАТА И 

ОБРАТИМОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

 За периода на строителството въздействието ще бъде периодично с продължителност в 

рамките на работното време.  

За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно и дълготрайно.  

На територията на „ЕКО ИНВЕСТ - 2008“ ЕООД работният график е както следва: 

 Производство – 1 работна смяна, 8 часа, 5 дена в седмица; 

 Администрация – 1 работна смяна, 8 часа, 5 дена в седмица. 

Не се очакват промени в екологичното състояние на района от реализацията на 

инвестиционното предложение. 

Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието от конкретното инвестиционно предложение са посочени в Таблица № IV.4-1. 
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Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното 

предложение. 

8. КОМБИНИРАНЕТО С ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ 

ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на втори 

стопански двор на с. Крамолин, в който е разположена площадката на инсталация за 

интензивно отглеждане на птици – кокошки носачки на „ЕКО ИНВЕСТ – 2008“ ЕООД. 

Във връзка с реализирането му е необходимо одобряване на проектна документация и 

издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ. За експлоатация е необходимо провеждане 

на процедура по преразглеждане на комплексно разрешително по Чл. 117, ал. 1 от ЗООС 

В непосредствена близост не са разположени други производствени площадки и 

дейности, които могат да укажат комбинирано въдействие. 

9. ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕФЕКТИВНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА. 

 Ефективни редуциране на негативните въздействия е възможно чрез редица 

технологични решения: 

 разполагане на технологични съоръжения /източници на шум/ единствено в 

рамките на производствената сграда; 

Всички описани технологични мерки са свързани пряко или косвено с редуциране 

нивата на замърсителите емитирани в компонентите на околната среда. 

Не се предполага друг вид отрицателно въздействие, което следва да бъде ефективно 

намалено. 

10. ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 

При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху 

населението и околната среда на територията на друга държава или държави. 

11. МЕРКИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗБЯГВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 

НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ КОМПЕНСИРАНЕ НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ 

ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО 

ЗДРАВЕ. 

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да 

прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за 

изпълнението на тези мерки са представени в следващата таблица. 

Изложеното в тази точка препокрива необходимата информация по Чл. 93, ал. 5 от 

Закона за опазване на околната среда. 
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Таблица № IV.11-1. Мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. 

№ 

по 

ред 

Мерки  Период/фаза Резултат на изпълнение 

1 2 3 4 

1 

Изготвяне и прилагане на План за управление 

на строителните отпадъци в съответствие с Чл. 

4, ал. 1 от Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали Приета с 

ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 

13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г. 

По време на СМР Опазване на чистотата на 

почвите и 

законосъобразно 

управление на 

строителните отпадъци 

2 
Монтажните работи да се ограничат само в 

имота на инвеститора 

По време на СМР Опазване на съседните 

терени от замърсяване 

3 

При извършване на дълбоки изкопи в близост 

до тях да не се съхраняват отпадъци и/или 

опасни вещества 

По време на СМР Опазване на подземните 

води; 

Опазване на почви 

4 

Своевременно извозване на строителните 

отпадъци, съгласуване на схемите за извозване 

на отпадъците с Община Севлиево 

По време на СМР Опазване на почви 

Опазване на съседните 

терени от замърсяване 

Намаляване на 

неорганизирани емисии 

5 

Спиране на товаро-разтоварни дейности на 

прахообразни материали и отпадъци при силен 

вятър 

По време на СМР Опазване чистотата на 

атмосферния въздух 

6 
Оросяване на запрашени повърхности и терени По време на СМР Опазване чистотата на 

атмосферния въздух 

7 

Редовна поддръжка на технологично 

оборудване 

По време на 

експлоатацията 

Редуциране емисиите 

шум; 

Предотвратяване загуби 

на вода 

8 

Актуализиране на План за собствен 

мониторинг 

По време на 

експлоатацията 

Извършване на собствен 

мониторинг на емисии от 

новите съоръжения 

9 

Изготвяне/актуализиране на Вътрешен 

авариен план 

По време на 

експлоатацията 

Предотвратяване 

възникване и на 

производствени аварии 

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 До настоящия момент към инвестиционното предложение не е проявен обществен 

интерес. 


