
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., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. „ХИДРОЙОНИКС“ ЕООД, ЕИК:160009243, област Пловдив, община Перущица, гр.

Перущица, ул. „Георги Бенковски“  № 26,

/Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище/

2. Пълен пощенски адрес: област Пловдив, община Перущица, гр. Перущица 4520,

ул. „Георги Бенковски“  № 26,

3. Телефон, факс и ел. поща (е-mail): мобилен тел: 0898408515, 

e-mai:    hidroyoniks@abv.bg    

4. Лице за контакти: Йонко Минчев Йосифов

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 е  свързано  с  ”Инсталиране  и  пускане  в

употреба  на  уредба  за  индукционно  нагряване  за  топене  на  стърготини,

стружки  и  изрезки  от  черни  метали  –  технологичен  отпадък  от  собствено

производство”, в гр. Перущица, ул.”Георги Бенковски” №26, УПИ I – 165, кв. 12.       

       Поземлен  имот  (ПИ)  №  501.165,  върху  който  ще  бъде  реализирано

инвестиционното  предложение  е  разположен  на  територията  на  гр.  Перущица,

ул.”Георги Бенковски” №26, в периферията на населеното място.  Общата площ на

терена е 8467м2, като имота е  собственост на фирма „ХИДРОЙОНИКС“ ЕООД, на

база Нотариален акт № 42, том V, рег.№ 9314, дело № 842/2014г.

Площадката  на  инвестиционното  предложение  е  с  предназначение

Производствена  и  складова  дейност,  с  одобрен  ПУП  със  Заповед  №17  от

19.01.2016г., на кмета на общ. Перущица.
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С  настоящото  инвестиционно  намерение,  дружеството  възнамерява  да

преработва  формираните  от  основната  дейност  отпадъци  от  черни  метали

/стърготини, стружки и изрезки/. За целта се предвижда инсталиране и въвеждане в

експлоатация на индукционна пещ /ПИ-160/  за леене на черни метали, с капацитет

150кг/ч. Дейностите, които се предвижда да бъдат извършвани на площадката във

връзка с реализиране на инвестиционното предложение са:

• Разделно събиране на видовете отпадъци от черни метали;

• Уплътняване /пресоване/  на  образуваните от  дейността стърготини и

стружки, с цел намаляване на обема и увеличаване на плътността им;

• Подсигуряване  на  необходимото  за  леене  количество  отпадъци  от

черни метали;

• Стапяне на събраното количество метални отпадъци при спазване на

технологичния режим и конкретна рецептура;

• Отливане на стопения метал в калъпи с  необходимата за  основното

производство форма и размер;

• Влагане на изготвените отливки обратно в производството за изработка

на необходимите детайли;

Предвид  производствената  програма  на  дружеството  към  момента  и

количествата отпадъци от  черни метали,  които се  формират –  20 – 30кг/ден,  се

предвижда индукционната пещ да се въвежда в работен режим и да се извършва

леене  веднъж  седмично,  в  рамките  на  работния  ден.  Дружеството  осъществява

производствена  дейност  при  работно  време  –  осемчасов  работен  ден,  пет  дни

седмично.

Площадката  на  инвестиционното  предложение  е  осигурена  с  транспортна

комуникация.  В  съседство  до  имота  преминава  общински  път,  свързващ  го  с

Републиканската  пътна  мрежа.  Не  се  налага  изграждане  на  нова  пътна

инфраструктура, която да осигурява автомобилен достъп до производствената база

и достъп за обслужващата обекта сервизна дейност.

   Не се предвиждат строителни дейности. 

   Електроснабдяването,  водозахранването  и  канализацията  на  обекта  са

осъществени от  съществуващи инфраструктурни обекти в района,  въз  основа на

договори със съответните експлоатационни дружества.
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б)  взаимовръзка  и  кумулиране  с  други  съществуващи  и/или  одобрени

инвестиционни предложения;

Инвестиционното  предложение  засяга  единствено  дейността  на

„ХИДРОЙОНИКС“ ЕООД и няма пряка връзка с други съществуващи и/или одобрени

инвестиционни  предложения  в  района. Инвестиционното  предложение  ще  бъде

реализирано  в  границите  на  поземлен  имот  (ПИ)  №  501.165,  УПИ  I –  165  за

производствена  и  складова  дейност  в  кв.  12  по  ЗРП  на  гр.  Перущица,  Община

Перущица,  Област  Пловдив,  при граници  и  съседи  /съгл.  Скицa с  №38  от

31.03.2016г./:

- ПИ№ 501.9533 – улична мрежа;

- ПИ№ 501.169 – поземлен имот, собственост на Божана Начева и

др;

- ПИ№ 501.168 - поземлен имот, собственост на Величка Моллова;

- ПИ№ 501.2047 – собственост на общ. Перущица;

- ПИ№ 501.166 – ПИ, собственост на Стоянка Желикова;

- Улица.

На този етап няма информация относно други планове за бъдещо използване

на имотите, граничещи с терена, обект на настоящото ИП. 

Кумулативно  въздействие  не  се  очаква,  тъй  като  в  близост  не  се

осъществяват  дейности,  идентични  с  настоящото  инвестиционно  намерение,  а  и

характера на дейността не предполага негативно въздействие върху компонентите

на околната среда. 

Представена е скица на имота.

в)  използване  на  природни  ресурси  по  време  на  строителството  и

експлоатацията  на  земните  недра,  почвите,  водите  и  на  биологичното

разнообразие;

Не се предвиждат строителни дейности и използване на природни ресурси,

почви и води.

Имотът  граничи  с  изградена  и  функционираща  инфраструктура.  При

реализацията на инвестиционното предложение, не се налага изграждане на нова

пътна инфраструктура, ще се използва съществуващата транспортна мрежа.

           Обекта е обезпечен с необходимите ел. мощности. 
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    Водоснабдяването на обекта  е осигурено от съществуващата водопреносна

мрежа на населеното място. 

По  време на  експлоатацията  на  обекта,  ще се  използват  основно  вода  за

питейно  -  битови  нужди  и  ел.  енергия,  осигурени  на  база  сключени  договори  с

електроразпределителното и ВиК дружества.

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

отпадъчни води;

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното намерение ще доведе до

образуване на следните видове отпадъци:

10 09 03 Шлаки от пещи
10 09 08 Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици

и пресформи, различни от упоменатите в 10 09

07

Образуваните производствени отпадъци ще се събират и ще се предават за

вторична обработка на фирми притежаващи съответните  разрешение по чл.35 от

ЗУО. 

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

 Реализацията  на  инвестиционното  намерение  няма  да  доведе  до

замърсяване и вредно въздействие върху околната среда. 

Отпадъците, които ще се получават в процеса на експлоатацията на обекта,

ще бъдат третирани в съответствие с изискванията на  ЗУО (Обн. ДВ. бр.53 от 13

Юли 2012г. с посл. изм. и доп.). 

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

инвестиционното предложение;

При експлоатацията на инвестиционното предложение, предвид естеството на

предвижданите дейности, не се очаква и няма вероятност от възникване на риск от

големи аварии и / или бедствия.
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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, "Факторите на жизнената среда" са:

 води, предназначени за питейно-битови нужди;

 води, предназначени за къпане;

 минерални  води,  предназначени  за  пиене  или  за  използване  за

профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

 шум  и  вибрации  в  жилищни,  обществени  сгради  и  урбанизирани

територии;

 йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените

сгради (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009); 

 нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените

сгради и урбанизираните територии;

 химични  фактори  и  биологични  агенти  в  обектите  с  обществено

предназначение;

 курортни ресурси;

 въздух.

Предвид  естеството  на  ИП,  след  неговата  реализация  не  се  очаква

неблагоприятно  въздействие върху човешкото здраве.

2. Местоположение  на  площадката,  включително  необходима  площ  за

временни дейности по време на строителството.

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното намерение е в границите на

поземлени имоти (ПИ) № 501.165, УПИ I – 165 за производствена и складова дейност в

кв. 12 по ЗРП на гр. Перущица, Община Перущица, Област Пловдив. Общата площ

на имота е 8467м2.

За инвестиционния процес не се предвижда извършване на строителни работи и

намеса на строителна механизация.
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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  ”Инсталиране и пускане в употреба

на уредба за индукционно нагряване за топене на стърготини, стружки и изрезки от

черни метали – технологичен отпадък от собствено производство”, в гр. Перущица,

ул.”Георги Бенковски” №26, УПИ I – 165, кв. 12.       За  целта  се  предвижда

инсталиране и въвеждане в експлоатация на индукционна пещ /ПИ-160/  за леене на

черни  метали,  с  капацитет  150кг/ч.  Дейностите,  които  се  предвижда  да  бъдат

извършвани  на  площадката  във  връзка  с  реализиране  на  инвестиционното

предложение са:

• Разделно събиране на видовете отпадъци от черни метали;

• Уплътняване /пресоване/  на  образуваните от  дейността стърготини и

стружки, с цел намаляване на обема и увеличаване на плътността им;

• Подсигуряване  на  необходимото  за  леене  количество  отпадъци  от

черни метали;

• Стапяне на събраното количество метални отпадъци при спазване на

технологичния режим и конкретна рецептура;

• Отливане на стопения метал в калъпи с  необходимата за  основното

производство форма и размер;

• Влагане на изготвените отливки обратно в производството за изработка

на необходимите детайли;

При  експлоатацията  на  инвестиционното  предложение  не  се  очаква  да  са

налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.        

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

При реализацията на инвестиционното намерение не се предвижда промяна

на  съществуващата  инфраструктура.  За  достъп  до  имота  ще  се  използва

съществуващата пътно -  транспортна инфраструктура -  прилежащ път от южната

страна на имота.  

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

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
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Предвижда  се  инвестиционното  предложение  да  бъде  изпълнено  след

финализиране на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№BG16RFOP002–3.004  „подкрепа  за  пилотни и  демонстрационни инициативи  за

ефективно  използване  на  ресурсите”  по  Оперативна  програма  „Иновации  и

конкурентноспособност” 2014 – 2020г.

Характерът  на  инвестиционното  предложение  не  позволява  закриване,

възстановяване на терена с цел последващо използване. 

6. Предлагани методи за строителство.

Инвестиционното  предложение  не  е  свързано  със  строителство.  Предстои

извършване на монтажни дейности след получаване на оборудването. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

С  реализацията  на  инвестиционното  предложение  ще  се  осигури

екологосбразно третиране на формираните от дейността на дружеството отпадъци.

Местоположението  на  терена  е  подходящо  за  реализиране  на  инвестиционното

предложение, поради следните причини: 

-  намира се извън границите на жилищната територия на гр. Перущица, в

имот отреден за извършване на производствена и складова дейност; 

-  наличие на  изградена пътна инфраструктура;

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.

Обектът  на  инвестиционното  предложение,  ще  се  реализира   на  имот  и

свързан с него ПУП-ПРЗ, който не попада в границите на защитена зона по Натура

2000. Най близката защитена зона от Европейската екологична мрежа  е:

 „Брестовица“ с код  BG0001033 – защитена зона по Директива

92/43/ЕС за опазване на природните местообитания и на дивата

флора  и  фауна,  обявена  с  Решение  №122  от  02.03.2007г.  на

Министерски съвет.

Предвид  характеристиките на инвестиционното предложение  /обем, площ
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мащаб,  генерирани  емисии,   продължителност  на  осъществяване  и  др./   не  се

очаква:

- пряко унищожаване на природни местообитания  и  местообитания  на  и  на

дивата флора и фауна,  които са предмет на опазване в защитената зона

„Брестовица“ с код BG0001033;

В близост  до  имота  няма  обекти,  подлежащи на  здравна  защита  -  детски

градини, обекти за производство на храни, болници, санаториуми и др. 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на

инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в границите на поземлени

имоти (ПИ) № 501.165, УПИ I – 165 за производствена и складова дейност в кв. 12 по

ЗРП на гр. Перущица, Община Перущица, Област Пловдив,  при граници и съседи

/съгл. Скицa с №38 от 31.03.2016г./:

- ПИ№ 501.9533 – улична мрежа;

- ПИ№ 501.169 – поземлен имот, собственост на Божана Начева и

др;

- ПИ№ 501.168 - поземлен имот, собственост на Величка Моллова;

- ПИ№ 501.2047 – собственост на общ Перущица;

- ПИ№ 501.166 – ПИ, собственост на Стоянка Желикова;

- Улица.

Видно  от  представената  скица,  имота  обект  на  настоящето  инвестиционно

предложение  е  разположен в  периферията на населеното място  и  е  отреден за

производствени и складови дейности.   

Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици

на земи, разположени в съседство с разглеждания имот. 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени

зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,

използвани  за  лечебни,  профилактични,  питейни  и  хигиенни  нужди  и  др.;

Национална екологична мрежа.

В  близост  до  имота  няма  чувствителни  зони,  уязвими  зони,  санитарно-

охранителни  зони  около  водоизточниците  и  съоръженията  за  питейно-битово
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водоснабдяване  и  около  водоизточниците  на  минерални  води,  използвани  за

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Инвестиционното  предложение  не  попада  в  границите  на  защитена  зона,

предмет  на  опазване  на  национална  екологична  мрежа  НАТУРА  2000.  Най  –

близката  защитена  зона  е  „Брестовица“ с  код  BG0001033, създадена  с  цел

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по Директива

92/43/ЕЕС.

От  реализацията  на  ИП  не  се  очаква  отрицателно  въздействие  върху

предмета и целите на опазване на защитената зона. 
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11.  Други  дейности,  свързани  с  инвестиционното  предложение  (например

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

енергия, жилищно строителство).

Не се налага добив на строителни материали.

В етапа на реализация и експлоатация на инвестиционното предложение не

се предвижда извършването на земни работи; 

Имотът  граничи  с  изградена  и  функционираща  инфраструктура.  При

реализацията на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова

пътна инфраструктура, ще се използва съществуващата транспортна мрежа.

            Електрозахранването  на  обекта  e осъществено  от  съществуващата

електроразпределителна мрежа. 

      Водоснабдяването  на  обекта  е  изпълнено  от  мрежата  за  обществено

водоснабдяване от изграден водопровод за обществени нужди на населеното място.

12.  Необходимост  от  други  разрешителни,  свързани  с  инвестиционното

предложение.

Инвестиционното  предложение ще  се  реализира  след  доставяне  на

оборудването по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№BG16RFOP002–3.004  „подкрепа  за  пилотни и  демонстрационни инициативи  за

ефективно  използване  на  ресурсите”  по  Оперативна  програма  „Иновации  и

конкурентноспособност” 2014 – 2020г.

 Експлоатацията  на  съоръжнието  ще  стартира  след  получване  на

необходимото  Разрешение  за  дейности  с  отпадъци,  издадено  от  Директора  на

РИОСВ – Пловдив. 

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;

Инвестиционното  предложение е  свързано  с  ”Инсталиране  и  пускане  в

употреба на уредба за индукционно нагряване за топене на стърготини, стружки и
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изрезки от черни метали – технологичен отпадък от собствено производство”, в гр.

Перущица, ул.”Георги Бенковски” №26, УПИ I – 165, кв. 12.       

       Поземлен  имот  (ПИ)  №  501.165,  върху  който  ще  бъде  реализирано

инвестиционното  предложение  е  разположен  на  територията  на  гр.  Перущица,

ул.”Георги Бенковски” №26, в периферията на населеното място.  Общата площ на

терена е 8467м2, като имота е  собственост на фирма „ХИДРОЙОНИКС“ ЕООД, на

база Нотариален акт № 42, том V, рег.№ 9314, дело №842/2014г.

Площадката  на  инвестиционното  предложение  е  с  предназначение

Производствена  и  складова  дейност,  с  одобрен  ПУП  със  Заповед  №17  от

19.01.2016г., на кмета на общ. Перущица.

2. Мочурища, крайречни области, речни устия;

На територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение не са

налични мочурища, крайречни области, речни устия. 

3. Крайбрежни зони и морска околна среда;

Теренът върху, който ще се реализира инвестиционното предложение попада на

територията на Южна България, гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив. 

Имотът не е разположен в крайбрежни зони и морска околна среда.

4. Планински и горски райони;

Град  Перущица  е  разположен  на  територията  на  Западни  Родопи,  в

географската област Родопска яка, северни склонове на Върховръшкия рид, на 255

м. надморска височина. Отстои на 21 км югозападно от гр. Пловдив  и на 144 км

югоизточно от гр. София. В близост до града са разположени:

 Природна забележителност   -  "Устински водопад" -  разположен в северните

склаове на Родопите, в близост до село Устина.

 Защитена  местност   "Перистица"  -  намира  в  землището  на  гр.  Перущица,

община Перущица и с. Устина, община Родопи. Територията на защитената

местност включва скален масив, разположен на юг от гр. Перущица и вековна

буково-дъбова гора. Скалния масив представлява местообитание и място за

гнездене и  хранене на черен щъркел,  както  и  на редица видове дневни и

нощни птици. Обявена  е  със  заповед № 173/09.03.1983  г.  на  Комитета  по
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опазване на природната среда при Министерски съвет за историческо място.

За опазване на гнездово местообитание на защитения изчезващ вид Черен

щъркел  и  характерен  ландшафт.  Местността  „Перистица”  е  обявена  за

защитена местност. Прекатегоризирана в една от 175 - те защитени местности

със  Заповед  №  РД-331/31.03.2003  г.  на  МОСВ,  с  цел  опазване  гнездово

местообитание  на  черен  щъркел.  Със  Заповед  №  РД-935/28.12.2007г.  на

МОСВ,  площта  на  защитената  местност  е  актуализирана  на  5,888  ха.

Стопанисва се и охранява община Перущица, община Родопи и от Държавно

горско стопанство – Кричим, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

5. Защитени със закон територии;

Теренът  върху,  който  ще  се  реализира  инвестиционното  предложение  е

урбанизиран, разположен е в периферията на  гр. Перущица. 

Имотът, предмет на ИП не  попадат в защитени територии по смисъла на чл.5 от

Закона за защитени територии /ДВ, бр.133/1998 г., изм. и доп. ДВ, бр. 91/2002 г./. 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Обектът  на  инвестиционното  предложение,  не  попада  в  границите  на

защитена  зона,  предмет  на  опазване  на  национална  екологична  мрежа  НАТУРА

2000. Най – близката защитена зона е „Брестовица“ с код BG0001033, създадена с

цел  опазване  на  природните  местообитания  и  на  дивата  флора  и  фауна  по

Директива 92/43/ЕЕС.

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

 При реализацията на Инвестиционното предложение  не се очаква промяна в

ландшафта  и  засягане  на  обекти  с  историческа,  културна  или  археологическа

стойност.

8.  Територии  и/или  зони  и  обекти  със  специфичен  санитарен  статут  или

подлежащи на здравна защита.

В  близост  до  имота  няма  обекти  със  специфичен  санитарен  статут  или

подлежащи на здравна защита - детски градини, обекти за производство на храни,

болници, санаториуми и др. 
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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.

а/ Въздействие върху хората и тяхното здраве

Реализирането на ИП не е свързано с очаквани неблагоприятни въздействия

върху хората и тяхното здраве.

б/ Въздействие върху земеползването: 

Реализирането  и  експлоатацията  на  инвестиционното  предложение  в  гр.

Перущица,  няма  да  доведе  до  промени  или  нарушаване  на  земеползването  на

околните имоти. 

в/ Въздействие върху материалните активи:

При  реализацията  на  инвестиционното  предложение  не  се  засягат

материални активи на други собственици. 

г/ Атмосфера и атмосферен въздух

При  реализацията  на  инвестиционното  предложение  и  последващата

експлоатация на обекта не се очаква наличие на организирани и неорганизирани

източници на емисии, изпускани в атмосферния въздух по смисъла на Закона за

чистотата на атмосферния въздух /ДВ, бр.41 от 1999г./

д/ Води

Водозахранването  и  канализацията  на  обекта  е  осъществена  от

съществуващи инфраструктурни обекти в района, въз основа  на сключени договори

с експлоатационното дружество.

е/ Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт
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Характерът  на  инвестиционното  предложение  не  е  свързан  с  промяна  на

вида, състава и характеристиката на земните недра и ландшафта и не предвижда

добив на подземни богатства. В района на площадката няма установени подземни

богатства със стопанско предназначение. 

ж/ Биоразнообразие и неговите елементи

Опазването на този компонент се извършва, съгласно „Закон за биологичното

разнообразие”/Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., посл. изм. и доп./

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с:

 Унищожаване  на  отделни  площи,  покрити  с  тревни  или  дървесни

видове, няма да се унищожат природни местообитания и растителни

видове, които да не са широко разпространени в  околността. 

 Унищожаване  на  видове  от  флората  и  фауната,  включително  и  на

видове  с висока консервационна значимост.

 Няма да се намали биологичната продуктивност на района.

з/  Защитени  територии  на  единични  и  групови  недвижими  културни

ценности

При реализация на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати

единични или групови недвижими културни ценности. В близост до площадката няма

информация за наличие на такива.

и/ Рискови енергийни източници – шумове,  вибрации, радиации:

Реализирането  на  инвестиционното  намерение  не  води  до  емитиране  на

рискови енергийни източници - шумове,  вибрации, радиации.                        

Шумът от дейността ще бъде в рамките на производствената   площадка, в

рамките на работния ден, слабо и в границите на имота (локално). 

2.  Въздействие  върху  елементи  от  Националната  екологична  мрежа,

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие

върху елементи от Националната екологична мрежа.
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3.  Очакваните  последици,  произтичащи от  уязвимостта  на  инвестиционното

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

При  изграждането  и  експлоатацията  на  инвестиционното  предложение,

предвид естеството на предвижданите дейности, не се очаква и няма вероятност от

възникване на риск от големи аварии и / или бедствия.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,

краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и

отрицателно).

Въздействието  при  реализацията  и  експлоатацията  на  настоящото

инвестиционно предложение съгласно приетите критерии ще е следното: 

 Краткотрайно, като въздействие; 

 Незначително, като ефект; 

 Краткотрайно по време; 

 Без кумулативен ефект;

От   дейността   не   се   очаква   отрицателно   въздействие   върху

компонентите на  околната среда.  Не  се  очаква  кумулативен  ефект,   както и

трансграничен мащаб на въздействие.

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.).

Реализацията на инвестиционното предложение  има локален характер и ще

засегне основно обособената зона – производствена база – гр. Перущица. Не се

очаква  въздействие  върху  населението  и  най-близко  разположеното  населено

място.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Не се предвижда възникване на комплексност на въздействието, в съчетание

с реализацията на други ИП в непосредствена близост и засягане на защитени зони

и  други  природни  територии.  Не  са  налице  в  близост  санитарно-охранителни  и

хигиенни зони, подлежащи на здравна защита.          
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7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на

въздействието.

Продължителността на въздействие е в периода на експлоатация на обекта; 

Честота на въздействие – ниска;  

Въздействието ще бъде без очаквани отрицателни изменение в компонентите

на ОС.

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

инвестиционни предложения.

Обекти с аналогична дейност,  намиращи се в непосредствена близост до ИП,

при които е възможно да възникне комбинирано въздействие от дейността която

развиват  -  няма.  Поради  своята  относителна  отдалеченост  и  характера  на

развиваната дейност реализацията на инвестиционното предложение не може да

доведе до комбинирано въздействие.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Не се очаква въздействие върху околни терени. 

10. Трансграничен характер на въздействието.

В резултат от реализация и последващата експлоатация  на  инвестиционното

предложение не се очаква да има трансграничен характер на въздействие.

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.

С  оглед  предотвратяване  и  намаляване  на  значителни  отрицателни

въздействия върху околната среда и човешкото здраве, при реализирането на

инвестиционното намерение е необходимо да се включат следните мерки:

- осигуряване на квалифициран персонал за обслужването и експлоатацията

на съоръжението;

-    спазване  на  законовите  и  нормативни  изисквания  за  осигуряване  на

здравословни и безопасни условия на труд;
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-  спазване на законовите и нормативни изисквания за пожарна и аварийна  

безопасност;

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

В  изпълнение  на  чл.4  от  Наредбата  за  ОВОС,  Възложителят  е  информирал

засегнатото население. 

До настоящия момент няма проявен обществен интерес. 

                                                            Инвеститор: .....................................................
                                               Йонко Йосифов – управител на „ХИДРОЙОНИКС“ ЕООД
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	г/ Атмосфера и атмосферен въздух
	е/ Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт
	Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характеристиката на земните недра и ландшафта и не предвижда добив на подземни богатства. В района на площадката няма установени подземни богатства със стопанско предназначение.
	ж/ Биоразнообразие и неговите елементи
	з/ Защитени територии на единични и групови недвижими културни ценности
	При реализация на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати единични или групови недвижими културни ценности. В близост до площадката няма информация за наличие на такива.
	и/ Рискови енергийни източници – шумове, вибрации, радиации:
	Реализацията на инвестиционното предложение има локален характер и ще засегне основно обособената зона – производствена база – гр. Перущица. Не се очаква въздействие върху населението и най-близко разположеното населено място.
	Не се предвижда възникване на комплексност на въздействието, в съчетание с реализацията на други ИП в непосредствена близост и засягане на защитени зони и други природни територии. Не са налице в близост санитарно-охранителни и хигиенни зони, подлежащи на здравна защита.

