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ДЙРЕКТОРА НА РИОСВ
ВАРНА
КЪМ Ns КЪМ ВАШ Ns ОА — б660/А 11

HCkAHE
за преценяване на необходимостга от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда ( ОВОС)
-

от Земеделски производнтел

,

Георгнев, телефон -

е-

адрес

-

Пълен пощенски адрес — гр . Варна,
Лице за контак-ги —

Георгиев, телефон -

е-адрес

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС за инвестииионно предложение за разширение на " Оранжериек
комплекс за отглеждане на домати и краставичи в ЛИ 78639.6.34 /обединени ]t
78639.6.9 и 78639.6.114 месткостта „ Зюмоилията ; землището на с. Църква , община
Балчик, оbласт Добрич."

Инвестиционното предложение е свързано с процедиран и одобрен проект за изграждане
на „Оранжериен комплекс е разположен в ПЙ NsNs 78639.6.9 и 78639.6.11, с обща площ
12 510 дка, месгностrа „Зюмбилията ", землище с. Църква, община Бanчик, област
Добрич". Имотите са с последващо обединяване и ков Ns ПИ 78639.6.34. За проекта е
издадено Решение Ns ВА 13-ПР/2017 на РИОСВ Варна . С последващи процедури в ПИ
78639.6.34 е изграден сондаж — по издадено разрешително Ns 21520459/31.01.2018 г,
служебно изменено с Решение Ne 3 от 06.01.2021 г на БДЧР Варна. Понастоящем Ns ПИ
78639.6.34 е обединен с допълнителен имот Ns ПИ 78639.6.28.
Прилагам :
І . Информацията по приложение Ns 2 към чл . б от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на
хартиен носител и един екземпляр на електронен носител .
2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
3. Доказателство за обществено обявяване
Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенсtси опепатор.

Дата • ..........................
NOCB - Регионалиа Инспекция
; гр. Е3ариа ул . „Яи Па,nах" 4,
.' теn.: 052 / 878 845; 6 Т8 846
~

Bx.N4

_. ._. .
~

22 1

Уведомител : . . . ...

Информация за преценяване на неооходиыостта от OBOC на инвестиционно предложение за
за разигирение на " Оранжериен колгплекс за отглеждане на домати и краеnтвыqи в ЛН 78639.6.34

/обедииени Л~Х_ 78639.6. 9 и 78639.6.11/, местността „Зюмбwлията ", зелигии{ето иа G Църква, обиtика
Балчик, областДоbрач."
~

ИНФОРМАЦИЯ
за ггреценяване на необgоднмостга от ОВОС на инвестиционио предложенне
за разширение на " Оранжериен ко.+iплекс за отглеждане на до.мати и
краставири в ЛИ 78639. б.34/обединени

78639.6.9 и 78639.6.11/, .местност»ra

„Зюмбилията '; землището на с. Църква , оощина Ба-z чик, ооласт Доорич.'`

I. Информацня за ионтакт с ннвеститора/възложятеля :

-

име - Земеделскн иронзводител

Георгяев , телефон -

е-адрес
-

Пълен пощеискя адрес — гр . Варна.
Лггце за ионтаь~ги —

Георгиев, телефоfi -

е-адрес

I1. Резюме на иивестиционното пред.-голсение.

Иявестиционното предложение е свързаяо с процедиран н одобрен проект за изграждане на
„Оранжериен комплекс е разположен в HH NоЈf9 78639.6.9 и 78639.6.11, с обща площ 12 510
дка, местността „Зюмбилнята", землище с. Църква, община Балчик, област Добрич".
Имотите са с последващо обединяване и нов Ns ПИ 78639.6.34. За проекта е издадено
Решение Ns ВА 13-ПР/2017 на РИОСВ Вариа. С последващи процедури в HH 78639.6.34 е
изграден сондаж — по издадено разрешнтелно Ns 21 520459/3 1 .01 .201 8 г, служебно изменено с
Решение Ns 3 от 06.01.2021 г на БДЧР Варна. Понастоящем Ns ПИ 78639.6.34 е обединеи с
допълнителен имот № ПИ 78639.6.28.
Проекта rьответства на ОУП на община Ба.ачик, rьй като предвижда земеделско ползване в
поземлення имот.
Проектьт ще се изпълнн едноетапно през 2021-2022г със собствени ередства, банкови
кредити и ередства по «Програма за развитие на селските райони ».
Изработването на проекта за разширение /нов оранжериен блок/ е допуснато/разрешено с
виза Ns 77 от 21.04.2021 г на главния архитект на община Балчипс .
Инвестиционния проект предвижда изграждане на нов оранжериен блок непосредствено
свързан със съществуващите оранжерии . Понастоящем се изготвят технически проекти за
новия блок на оранжериите .
Предвижда се изграждане на едноетажна оранжерийна конструкция с обща покрита
площ около 6475 мг в която ще се отглеждат доматя и краставицн .
Общата площ на оранжерийния комплекс след разширението /старо + ново/ ще стане около 12510 м2 .
Проекта за разширение на оранжернйния комплекс предвижда :
•

Нов блок — оранжерия тип .. готическа арка" с покрита плои.t 6475 кв. м в ПИ
78639.6.35 :

1lнформацин за преценяване rra неnа.rодимостта от ОВОС нп инвестигцгонмо предложение за
за раsширение на " Оранжериеп комплекс та отглеждане на домати и краставиКи в Пf178639.6.34
/пбединеии
78639.6.9 и 78639.6.11/, .+гестностти „ Зюмбилинта ", землиrрето на с. Църква, обгцина
балчик, аn,гаст Добрич."

•

Внасяне/монтиране
на
ново/допълиително
оборудване
в
съществуващите /изградени Сервизиа сграсiа и хаиг. ар - IGzимат контрол тип

Clima 400 Easy agro със софтуер, или подобен ; Инжекционен хранителен
възел, с капацитет 15 т3/h. Комплектьт включва помпена rрупа; Koнzpo ~rex
пулт за упрааление на фертигация включва до 20 различнз3 програми за
торене , с до 9 различни напоителни цикли ; котел от 1,OMW на биомаса.
Gервизната сграда е директно свързана с оранжерийните блокове — стар и през
него с новия .
Проекта ще ползва изrрадените съоръжения, които понастоящем не се ползват ежедневно , а
именно : Филrьрна група с капацитет 15-20 т3/h - комплект с еъоръжение за дезиифекция
чрез ултравиолетови лъчи, което ще извършва непрекъсната дезинфекция на дренажната
вода; Резервоари - 4 бр. за концентрираните разтвори с обем по 1000 L u 1 бр. с обем по 700
L. снабдени еъе еиетема за разбъркване с въздух ; Буферен еъд за вода, V=10м3, е терморизи
и изолация ; Буферен съд за стерилизираната вода, V=10 м3 ; Буферен съд за фог система с
обем V=1,Om3 ; Съществуваща хлацилна камера.
Проекта ще ползва съществуващото разсадно отделение, тьй като то е с достатьчен
капацитет .
За поливни нужди проекта ще ползва еъществуващия изграден сондаж ТК 1 ,, Чавдар
Василев Георгиев - Църква". Отглеждането на зелеичуци в новия блок на оранжерията, ше
наложи увеличаване на ползваните количества вода.

В случая проекта предвижда да се променят параметрите на водоползване — като ще се
иаложи провеждане на процедура в БДЧР за изменение на разрешително Ns 21520459
/3 1 .0 1 .20 1 8 г,. служебно изменено с Решение Ns 3 от 06.01.2021 г. Очаквания необходим
„rодишен лимит на водоползване" ще се промени от 3830 куб .м на 9340 куб.м.

а) размер , засегната площ, параметри , мащабиоrr, обем, провзводителност ,
обхват, оформлеяие на инвествционното предложение в неговата цялост;
В новия оранжериен блок се разположат следните яови инстапации които ше го
оо" служват /част от съоръженията се монтират в съшествувашите сервизна сграда/:

•
•

Екранираща система — включваша хоризонтапни и вертикални екрани служещи за
засенчване , опазване от прегряване и пестене на енергия;
Отоплителна система — Предвижда се монтиране на котел работещ с биомасз с
мощност 1 MW. Възможности за ползвана биомаса : стърготини , дървесен чипс с
влажност 40%, надробена слама, слънчогледова люспа. Към котелното се предвижда

оборудване с : Верижен транепортьор с капацитет до 2 тона и силозен контейнер.

•

Капацитет на котела — 0,8-1,25 тона на час надробена слама/дървесен чипс/
сrьрготини/слънчогледова люспа. Ще се ползва оборудваната във стария /работещ
оракжериен блок - дробилка за слама/дървесина с максима,zен капацитет 1,2 - 1.5
тона на час.
Въздушното отопление се използва през междинните сезони , главно през нощта за
компенсиране на голямата температурна амплитуда ;

~

llнг%ор.мация за nреценяване на необходамостта от ОВОС на инвестыционно nред.7ож•ение зи
за разиіирение иа " Оранжериен комп.лекс за отгкежЛане на do.иanw и крастагици в ЛИ 78639.6.34
/обе0инени . К 78639.6.9 и 78639.6.114 местносття „3юм6и zиято ", земпището на е. Църква, община
Балчwк, областДобрич."

•

•

Хранителен възел - инжекционен тип , с кападятет 12-15 м3 /час, свързаи с поливната
водна система и храиителна лнния включваща захранващи , разпределителни и
третични тръби;
Дренажна система - събира дренажния разтвор след промнване на субстрата.

Проекrьт nредвижда рециркулация и повторно използване на дренажния разтвор
•
•
•
•

след обеззаразяване и корекция на хранителняте елементи;
Капково-полнвна система - два независимн поливнн кръга от PVC тръби - първични .
вторични , третичин и РЕ тръби с капкообразуватели ;
Мъглообразувателна система и система за ръчно поливане /използва се за нуждите на
растителната защита/;
Хядропояна система - субстратна технологяя от перлит със зеолит;
Изоладия на почвата - полиетяленово UV стабялизирано фолно;

• Хидроканали - улавят дренажния разтвор и го прехвърлят за рецнркулация.
Предвидени са хидроканали - окачена конструкцня от поцинкована ламарина;

• Контейнери сье субстрат - субстратни чували с дължина 1 м, подредеии в
хидроканалите ;
•

Комшотьриа система за управление на микроклимъта с МТО етанция - снабдена със
софтуеар за вентилация, екраниране, фог-система, командване на системата за
хранене и поливане;

Машиии и транспорт:
- Електрокар - 2 бр;
- Механични транспортни колички ;
- 1 електрическа пръскачка с капацитет 371/min;
Очакваното количество персонал допълнително ше бъде :
- сезоино за около 5 месеца общо 8 човека :
- през останалия пернод 5 човека.
Извозването на зеленчуците ще става с товарни автомобилн наети по договор.
Инфрастр ~
ктура

Пътиша
ПИ 78639.6.35, с . Църква rраничи с път II 71 - Оброчище - Добрич в района над с .
Църква.
Не се иалага изграя:дане на нови пътигца. Не се предвнжда подобрение на
съществуваппите пътища.

Вопоснабпяване и канализаиия
За питейни sужди на персонала се доставя бутилирана лп3нерална вода. В битовките и
тоалетните за измиване се ползва вода доставена със специализирана водояоска за питеини
води . Водата се сьхранява в резервоари.
За поливни нужди ще се ползва вода от направения сондаж.
Отвеищане ва бетоввте отпадъчявте водв - проекта предвижда персонала нает за
раоота в оранжерийния блок да ползва изградените в сервизната сграда тоалетни и бятовки.
3

Нlнфор,иация за преценяване лiа необходиыостта от OBOC на инвестиционно nредложеные за
за разrииреиие иа " Оранжериен комплекс за отглеждане на долiаnrи и краставици в ПИ 78639.6.34
/обединени .A~
A~J1~ 78639.6.9 и 78639.6.11/, .+гестността "Зю.+tбилията ", зе.млии{ето на c. Църг;вы, обгЧино
Балчик, областДобрич."

Отвеждането на отпадъчннте води ще става респектнвно в изпъгпiената по реапизирания
проект черпателна яма.
Очакваните допълнятелни количества отпадъчни води са:
- през активния сезон /пет месеца/ - 40-42 куб.м месечно ;
- през останалите месеци - около 18-20 куб.м . месечно
Общото очаквано количество отпадъчни води след разширението ще следното :
- през активиия сезон /пет месеца/ - 85-90 куб.м месечно ;
- през останалите месеци - около 41-45 куб. м . месечно
От посочените данни се вижда, че по време на експлоатацията след разширението
извозването наа водите от черпателната яма ще бъде два пъти по често .

Енергнйни източници
Електрозаараевавето на оранжерийния комплекс е направено . Не се налага

допълнително електрозахранване .
През етроителиия период се извърпшат следните видове работи :
- Изкопи, насипи и вертикапна плаиировка;

-

бетонови работи ;

-

Монтажни работи при доставка на заготовки - конструкции н модули;
Транспортиране и монтаж на оборудване и обзавеждане;

Проекта предвижда ивични осиови и плитко навлизане в земиата основа. Не се
предвиждат взривни работи .
Конкретното предназначение на ПИ 78639.6.35
е „за Оранжериен комплекс".
Съседните имоти са обработваеми земеделски земи, а от северозanад друг оранжернен
комплекс.

Проекта предвижда ивични основи и плитко навлизане в земната основа. Не се
предвиждат взривни работи.
Конкретното предназначение на ПИ 78639.6.35
е „за Оранжернен комплекс".
Съседните имоти са обработваеми земеделски земи, а от северозапад друг оранжериен
комллекс .

б) взаимовръзьа и кумулвраве с други съществуващн и/или одобреии инвестнционни
предлоисенея ;
Проектьт има връзка с „Оранжернен комплекс е разположен в ПИ NJYs 78639.6.9 и
78639.6.11, с обща площ 11,461 дка, местностга „Зюмбилията", землище с. Църква, община
Балчик, област Добрич". Имотите са с последващо обедияяване н нов N ПИ 78639.6.34. За
проекта е издадено Pemeuue Ns ВА 13-ПР/2017 на РИОСВ Варна.
С проекгьт се предлага създаване на допълнителна земеделска инфраструктура - ораижерия

с целогодишно земеделско производсгво , предвидено като приоритетна дейност в
«Програма за развитие на селските райони ».
Не без зиачение е и икономическата полза от ИП :
• Създава се инфраструктура обслужваща земеделието;
• Създава се матернална база за итензифинация на земеделието ;
• Създават се условия за усвояване на помощи от ЕС за земеделието ;
• Създават се нови работни места;
4

Инфорл ►ация sa преценяване на нео6ходгсиослглга от ОВОС на инвестиционно предложение за
за раsигиреиие иа " Оранжериен комnлекс за отгзеждаие на до.иапrн и краставици в ПК 78639.6.34
/обедииены NsXs 78639.6.9 и 78639.6.114 местността „3ю.иби.эыяnга ", землигцето на r. Цьрква, ооrЧипа
Балчик, оо.іаст Добрич."

•
•

Изпъляяват се дейности които привличат каш3тали и приходн, създават
нкономическа заетост за съпътстващн фирми .
Изработва се храна за населението .

В община Балчик има много процедирани ИП. По данни представеяи в ДОСВ на ОУП
Балчик землището иа с. Църква са проиеднраин 41 ИП/плаяове с обща площ 341,4 дка.
Преобпадаващата част от иивестиционните преддожеиня — над 98% касаят изграждане на
вилни, жилипцiи и курортни селипtни образувания и инфраструктура за обслужване на
съществуващнте u проектяя урбанизирани територии. Процедирани са също и
инвестиционни предложения за ветрогенераторни и фотоволтаичня паркове.

Голямата част от проектите са замразени или с прекратена процедура, като яе са
отразени / предвидени с нови селищин образування по ОУП Балчик /влязъл в сила/ и това
прави невъзможна реаш3зацнята им .
Около 99% от осьществимите предложения, касаят превръщането на земеделски земи и

гори в урбанизирани територии като предвиждат промяна предназначението на земята и
урбаиизация.
Не се очакват комупатт3внн възпействия с тези HH. не се очаква загvба на земя, тьй като

плаиът запазва земепелското препназначение на земята и предвижда минимален
урбанистичен натиск.
Не се очакват комvлативни възпействия с тези ИП. затуба на земя, тьй като планът
запазва земепелското предиазначение на земята и предвижда линтпиален урбанистичен

натиск.
Кумулиране по отношение на възпvха:
Не се очаква съществено кумулативно въздействие от дредвидените c HH дейности
върху въздуха, поради това че експлоатациовияят период е свързан главно с отделяието в
околната среда на:
•

Прах и газове от сумариата работа на 2 отоплителня ннсталации /старата и
проектната/ с обща мощност 2 MW — c локално проявление и ниски емисии
поради това, че ще се ползва гориво биомаса. В раздел .............. са
представеня данни за емисии от работата на котлите.;

• прах и автомобилни газове, епизодично и с ииски емисии при изнасяне на
продукцнята — зелеичуци , локаляо проявени .
В близост няма други работещи отоплителни инсталацни или др. Точкови източници
на емисии от горивни процесн .
Наблизките обекти подпежащи на здравна защита са жилищни сгради — на разстояние
509 м от местоположението яа оранжерийния комплекс .
Не се очаква надиормено запрашаване и замърсяване на въздуха в селищна среда по
време яа стронтелството и ексллоатаиията . Не се очаква влошаване на качеството на
въздуха в жилищни територии от работата на котлите, поради локалното им въздействие .
К vм v_r иране по отиошение на води :
Не се очакват кумулативни въздействия върrу подземни и повърхностни води поради това.
че :
~
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Не се предвиж ~да
, заустване на опtадъчни , производствени и битови води;
Съгласно становище ка БДЧР Ns 05-09-144/ А7/ предвидения сондаж не се очаква да
изтощи подземния хоризант - ПВТ е в добро количествено състояние и няма
превишения на общото годишно черпене. Съгласно Балаыса па ресурсите на
подземните водни тела, за горепосоченото ПВТ няма превитения на общото
годишио черпене над определените разполагаемн ресурси и не е установена
тенденция към понижаване на водиите нива. Определеии са следните ресурси за ПВТ
за м . юли : разполагаеми ресурси - 1903,6 л/с, общото разрешено водно количество 295,86 л/с по издадени разрешителни и от кпадеици за задоволяване иа собствени
потребности на граждани и свободните водни количества - 1607,74 л/с. Искането на
заявителя е за разрешен годишен воден обем от 9340 мз/год. (средно годишно - 0,29
л/с), който може да се добнва от посоченото подземио водно тяло.
Ще се нзгради капково напояване с минимализиране ! оrггимизиране на ползваното
количество вода. Предвидената с nроекта дренажна система ще сьбира дренажния
разтвор и ще го редиркулира за повторно използване след обеззаразяване и корекция
на хранителните елементи . По rози начин не се очаква на.влизане в подземните води
на хранителии елементи и препарати за растителна защита.
Замърсяването по време на строителството на почви н респективно дъждовнн во,ци е
незначително локално проявено и без съдържание на приоритетнн вещества.
Не се предвижда отвеждане на водн в подземF и хоркзоитя.
Всички битово -фекални воды от дейностга ще се събират в черпателна яма.
Кумулиране по отношение на геоложка основа :

Не се очакват никакви кумулативни въздейстмия върху геоложката оснава порадн :
- Предаидените дейности ие са свързаня с дълбоко иавлкзане в земната осяова и нямя
предвидени взривни работн .
- В района няма развити свлачища срутища и други негативни геоложки процеси .
Кумулиране по отношение на земи я почви :

Територията е предстаапява земеделска земя, и проекта предвижда ползването и за
земеделски нуждн . Не се предвижда промяна предназначение на земиl и или roри . Не се
очакват кумулативни въздействия върху земи и почви .
Кумулиране по отношение на растителен и животински свят:

Територнята в н около оранжернйння комплкс фактически се ползва за иитензивно
земеделие — те са opuu земн. На север- североизток кма подравнени терени с нзпълнена
вертикалиа планировка и малкн по площ пустеещите земн. В района няма естествени
природни съобщества. Не се очакват кумулативня въздействия по отношение на
растителния свят и видовете предмет на защита в приложенияrа на ЗБР /rьй като те
отсъстват/. В имота няма дълготрайна декоративна растятелност и не се очаква
унящожаване .
Гнездовите ансамбли от птици в обработваемите площш, каквито са тези от ИП, са
бедни иа видове. Домянирт полската чучулига (Alauda arvensis), a другн типични видове са

жълтата стърчнопашка (Niotacilla flava) u пъдпъдъка (Cotumix coturnix). По-рядко се среща
ь~
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яребицата (Perdix perdix). От гнездещите в агроекоснстемите в района на инвестиционното
предложенне видове птидн, няма такива включени в дрилажение I на Директива 79/409
ЕЕС.
В пустеещите земи с храсталаци , е възможно безспокайство на видове в периметьр до 50-60
м : Градинска овесарка Emberiza hortulana; Полека бъбрица Anthus campestris; Червеногърба
еврачка Lanius collurio; Черночела сврачка Lanius miпvr; Ястребогушо коприварче Sylvia
nisoria. Видовете са васово разпростраыени със стабилни популации в цялата етрана.
Кумулиране по отыошение на отпадъците:

По време на строителството се отделят стронтелни отпатiъци които се обезвреждат по план,
одобрен от властите. Голяма част от тях ще се рециклират и по тази причина не се очакват

кумулативни въздействия.
По време на експлоатацията от дейностите се очакват тривиалии отпадъци - отпадъци от
растителни тькани които ще се извозват към компостиращата инсталаиия в Регионалната
система са обезвреждане на отпадъци Стожер .
Кумулативните ефекти се проявяват основио на мястото на депониране на отпадъците.
Не се очакват значими комулативни въздействия поради това, че отпадъците които ще се
депонират са в малки количества, а растителните отпадъци ще се рвциклират.
Отделеннте отпадъци от работата на машините и техниката ще се предават за обезвреждане
на фирми с разреиiителни по 3УО.

Кумулиране по отношение на ппл_к виnрации и вредни лъчения :

Оранжерийните дейности са свързани с мнаго ниско излъчване и разпрастранение на пryм.
По време на строителството, за краrьк период се очакват пryм и вибратии, локатiо проявени
с ареал на разпространение без засягане на жилищтни зони.
По време на експлоатацията ие се очакват вибрации, ЕМП и лъчения и кумулиране на
вибрации , ЕМП и лъчения .
По време на експлоатация очаква шум от товарни автомобили и товарни дейности с
вероятни максимални стойности ыа открито — кумулативно около 50-55дВ/А, локално
проявени — на п,тощадката пред оранжериите и в ареал до 40 м. Не се очаква засягане на
жидищни територии с наднормени нива на шум, тъй катоо жилищните зони са отдалечени
на 509 м.
в) нзползваве на природнп ресурси по време на етроителството н експrзоатациита на
земинте недра, почяпте, водвте и на бвологичиото разнообразве ;
По време на изграждане на оранжерията npu разширението на комплекса ще се използват
готови конструкции и ма.rцси количества бетон в основи . За производството на бетон се

използват пяrьк, чакъл, цимеит, добавки и вода. През строителния период ще се изразходва
предимно дизелово гориво .
По време на ехсплоатацията ще се потребява ток, иззета вода от изградения сондаж ТК 1
„Чавдар Василев Георгиев - Църква" и биомаса. Проекта предвижда да се променят
параметрите иа водоползване — като ще се наложи провеждане на процедура в БДЧР за
изменение на разрешително No 21520459 /31.01.2018 г, спужебно изменено с Решение N 3 от
7
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0б.01.2021 г. Очаквания необходим „годишен лимит иа водоползване" ще се промени от 3830
куб.м на 9340куб.м.
Не се налага допълнително водоснабдяваие за аитейни и саинтарни нужди на работещите.
Ще се nолзва бутилирана минералнаlтрanезна вода за питейни нужди и вода доставена с
водоноска /с питейни характеристики/ за умивални и тоалетни .
г) генериране на отпадъпи - видове, котнчеrтва и начин на третиране, и отпадъчни
води ;

По време на строителството — 17.05.06 — Изкопни земни маси, разпични от
упомеиатите в 17.05.05 — около 34 куб .м /само в основи иа колоиите/; 17 05 04 — Почва
н камъни, различни от упоменатите в 17.05.04 — около 5 куб.м ; 17 09 04, Смесени
отпад[ъци от строителство и еъбаряне, различнн от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и
17 09 03 — около 0,8 куб. м; 20 03 01 — Смесени битови отпадъци — 70 kg; 17 04 05 Желязо и стомана — около 35 кг;
По време на експлоатацията - 20 03 01 — Смесени битови отпадъци — около 0,9 тона
годишно ; 20 01 21 *— Флуоресцентнн тръби и други отпадъцн, съдържащи живак
/малки количества — около 3 тръби rодиптно/; 02 01 03 — отпадъци от растителни
тьканн до 0,8 тона на година; 13 02 Отработени моторни, смазочни масла за зъбни
предавкн — около 5 литра rодитно; 10 01 01 - сгурия, тлака и дънна пепел от котлн
различна от упоменатнте в 10 01 04 ло около 98 кг годишно .
Строителните отпадъця ще се предават на фирми с разрушителни по ЗУО и/или ще се
извозват за рециклиране до инсталациата в РСУО Стожер. Отпадъците от желязо и
стомана ше се предават на изкупувапдн организацин за повторна употреба .
Битовите отпадъцн ще се извозват с въведената система за организирано сметосъбиране
на с. Оброчище. Пепелта от котела /от изгаряне на биомаса/ ще се предава на фярми за
повторна употреба.
Опасните отпащъин ще се предават за транепорт и оо"езвреждане на фирtiти с разретителни
по ЗУО.
Хумусният пласт ще се отделн и съхранява в съответствие с нормативните изисквания
(Наредба ]v 26/ 1996 за рекултивациst на нарушени тереии, nодобряване на
слабоnродуктивни зе.ми, отпемане и опо:•гsотворяване на хумусния плдст /ДВ 89/ 1996 г.,
30i2002/).

Отвеждането на отпадъчиите води ще става респективно в изпълнеиата по
реаттизираиня проект черпателна яма.
Очакваньте допътшителни количества отпадъчии водн са:
- през активння сезон /пет месеца! - 40-42 куб.м месечио;
- ттрез останалите месеци - около 18-20 куб. м. месечио
Общото очаквано количество отпадъчни води след разширението ще следното :
- през активния сезон /пет месеца/ - 85-90 куб.м месечно ;
- през останапите месеqи — около 41-45 куб.м. месечно
От посоченяте данни се вижда, че по време на екеплоатацията елед разширението
извозването яаа водите от черпателната яма ще бъде два nъти по често .
д) замъреяваие в вредио въздеёствне ; дискомфорт на околивта ереда;
Замърсяване на околяата ереда в периода на осъществяваие на uri e незначително,
поради преобладаването на земеделски дейности и т.н. ниско сглобяемо етроителство .
8
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Експлоатационяият период е свързан главно с отделянето в околната среда на:
•

Газове при работата на новата и старата отоплителиа янrгапация - с локалио
проявление и ниски емисии ;

•

Незначхтелни количество прах и автомобилни газове при изнасяне на
продукцията - зеленчуцн, локапно проявени по земедетtскипътища /HH не
предвижда премннаване на товарни автомобили през населеното място/.

•

нява шум при изкопни и монтажяи работя по време на строителството ,
съответстващн на санитарно-хигиенните норми за работна среда.

Ймотьт за изпъляение на проекта е отдanечен от жнтп3щяи територии на окаzо 509м .
Не се очаква наднормено ошумяване н запрашаване на селищна среда по време на
стронтелството и експлоатацията.
В инаестиционноrо предложение е предвидена допълнителна парогенерираща
моцщост - котел номинanна мощност 1 MW - гориво биомаса. Ще работят 2 котела яа
биомаса - стар и нов с обща мощност 2 MW. Биомасата се прнема за екологичио чисто
гориво. Използването й допринася за намаляване иа емисиите от въrлероднн окиси,
конто са сред основыите газове, о' лагопрнятстааши парниковия ефект и разрушаването на
озоновия слой . Количествата въглеродни оксидн отделяни при изгарянето на биомаса са
в граниди, при които се счита, че те яе оказват еъщеетвено вредно влияние върху
околната среда. Не се очаква влошаване на качеството на въздуха в жилищни територии
по време на експлоатацията, порадн това че котпите са на около 509 м от най - близките
жилищни сгради . В раздел .............. са представени данни за емисии от работата на котлите.;

Не се очакват емксни във водни обекти , тьй като ИП не предвнхсда изпускащн водни
устройства, заустване на води във водни обекти . Характера на дейностга е такъв че не се
очаква замърсяваие на повърхиостни води н имисни в съседнн земеделски земн . Проектьт
предвижда събиране на дренажния инфилтрат от храненето на раrгенията и не се очакват
емисии и имисии от торове в пъвърхностни и подземни води .

Очакванн оши емисии на вре,ани вещества във въздуха по замърсители :
Gъгласио проспектни данни котлите на бномаса отделят пепелно съдържание под 0,7
тегловнн процента, като стандартните етойноети са между 0,3 и 0,5о/о в завиеимост от
условията на изгаряне. Дървесният чипс с добро качество генерира пепел - около 1 - 1 .3%.
Характеристиките на котела предвиждат автоматячно отстраняване на пепел .
Отделяните фини прахоаи частнци не са с достатьчни размерн, за да се отстраняват
посредством циклон u поради това се използват керамични фи.тiри. Други емиеия от
нзгарянето на бномаса, които се регузкират от законодателството , са азоrнн н серия океиди ,
както и въглероден диокснд . Емисиите на азотни оксиди могат да варярат между 60 и 150

mg/MJ.
Изгарянето на биомаса води до генерирането на ниски емисии на серни оксидн около 20 mg/MJ. Емисиите на въглероден диоксид са относитеано ниски изгарянето на
биомаса с устойчив произход може да се смята за почти въглерод-неутрално. В раздел
........ са предrгавени данни за емисии от работата на котлите.;
0
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е ) рис h от rroл e ~ i и аварии п/или белrгвия , ноито са свързани с инвестиционното
пре:l.iо.кение;
Не се очакват значими аварии и индиденти предвид вида на дейностите в имота. Не
се очакват аварии с хнмични вещества, вредни и приоритетни вещества, пора,ди това че не се
използват по време на строителството и експлоатацнята.
Проектната оранжерия съгласно действащите норматявни изисквания е
окомплектована с част Пожарна безапаснvст и изпълиението й подлежи на проверка и
приемане от коитролните органи .
Дори при възникване на пожар въздействието се очаква да бъде локаrz но проявено
прн възстановима среда.
ж) рисковете за човеткото здраве порадн неблагоприятио въздействие върzу
факторите на жизневата среда по смиrыза иа § 1, т. 12 от допълиителиите разпоредбн
на Закона за здравето.
По време на строителството се очакват рутинни рискове за работещите в подобектите
на сградата. Проектите за сградата са окомплектовани с част -„ПБЗ" /план за безопасност и
здраве/. По време на експпоатацията рисковете за човешкото здраве са незначителии .
Не се очакват рискове за човешкото здраве от ИП в жилищнн зони, тъй като
дейностите имат локално въздействие до 20-40м от имота, а жилищиите територии са яа
509м.
Риекове за човешкота здраве по фактори на жизиената ереда:
о води, предназначени за питейно-битови нузгсди; минерални води. предназначени зи
пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

ИП попада в СОЗ II u III на водоизточняця на минерални води „Тх-15х", „G29".
•Р-54х", ,.Р-бх" и .,Р-179х-Оееиово", определеми със Заповеди па Министъра на околната ереда

и водите с NsPД-662/22.08.2012 г„ NsPД- 663/22.08.2012 г„ NsPД-209/09.03.20 i 2 г., Ns РД208/09.03.2012 г. и N9РД-206/08.03.2012 г както п в границите на пояси II па СОЗ на „Вм-35х
Кранево", определена със Заповед на МОСВ NsPД-255/22.04.2008 г. и още 17 бр. минерan ни
сондажи .
Съгласно Наредба Ns 3 за за условията и реда за проучване, проектиране , утвърждаване
и експлоатация на санитарно -охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактичнн , питейни и хигиенни нужди — за дейностите и ИII няма забрани и
огранячения. Не се очаква замърсяване на подземвв води и повлияване на качествата на
водите от водоизточнииите, поради факта че не се предвижда заустване на отпадъчни и
производствени води и не се очакват емисии от торове и препарати за Р3 - технологията
предвижда отглеждане на зелеычуци в контейиери.

о води, предназначени за къпане;
Проекта е значително отдалечеи на около 7,9 км от крайбрежяето и респективио от води
за къпане . Не се очакват емисии във воднн обекти я в крайбрежни зони и респективно не се
очаква въздействие върху водите за къпане.
о шум и вибрации в жиnии4ни, абиsествени сгради и урбанизирани територии;
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Информация за прецеияеаие на неоbхvдииосnгта от ОВОС иа иивестициоино nред:тожеиие за
ju рпзггпгреиие на " Ораижериеи ко.нплекс за омг,геждапе иа дn.напіи и крастовици в ЛН 78639.6.34
/ооединеии Х~М_а 78639.6.9 и 78639.6. 11/, месniността „3иrмои,зинта ; землиrцето на с. Църква, община
балчак, областДобрич."

През периода ыа изграждането на обекта източници на пryм ще бъдат строителната
механизация и автотранспортната техиика за язвозване на материагя и конструкцин.
Експертните оценки са, че пryмът през този етап ще яма ограничен териториanеи и времеви
обхват и няма да доведе до ыеблагоприятии промени в акустичната обстановка при най близките жилипии зони - те са отдалеченн на 509м. Шумът по време на експлоатацията в

жилищни райони се очаква поради ниските излъчвани нива от оранжерийна дейности и
отдалеченост.
о йонизиращи лъчения в жилищните, проиsводствените и обществените сгради;
Дейностга не е евързана с йонизиращи излъчвания в околната среда. В близост нsпка
източниди на йонизиращи лъчения.
о нейониsиращи лъчения в жилищните, прогiзвnдствените, обществените сгриди и
урбанизираиите територии;
Дейносrга не е свързана с нейонизиращи лъчения . В бјіизост няца източниии на

нейонизиращи льчения .
о химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение ;
Дейностга не е свързана с проявление на химични фактори и биологични агенти.
о курортни ресурси;
В имота и в съседство липсват курортни ресурси .

о въздух.
По време на строителството се очаква локалыо замърсяване при строителни работи локално проявено, краткотрайно, незначително, без засягане на сьседните жилищтни имоти .
По време на експлоатацията замърсяването от сумарната работа на 2 котела /стар и нов/
е незиачително и локално проявено без засягане на жилищни зони. В раздел .............. са
представенн данни за емисии от работата на котлнте.;
1. Местоположеиие на площадката, в
дейиостн по време на строителството

г. ч. необходимата n.iom за вреиенни

Инвестициоиното предложение ще се разположн в ПИ 78639.6.35., с площ 18,932 дка.
местността „Зюмбилията", землище с. Църква, община Балчик, област Добрич.

Нlнфорнария за преггеняване на неоfiходииосмта от ОВОС на иивестшционно предложение за
за раsиіирение но " Оранжериен ко.ап,текс за отг.теждане на до.аати и краставици в ЛН 78639.6.34
/обединени .N
78639.6.9 и 78639.6.114 .нестността „ Зю.мбилията ", зе:+счището иа с. Църква, оbщина
Ба.Rчик, об:тастДоорич."
( иидп s we иосспиь и : ВИ 3.&

~

к

ь t~

Фиг . Местоположение на инвестиционното предложение .
Няма засегнати други населени места, землища на населени места и общини от ИП и
сьпътстващата инфраструктура.
ILланът не обуславя нanичието на трансгранично въздействие .
Разглежданата територия не попада в обсега на зони от Черноморското крайбрежие.
Теренът на оранжерийния комплекс попада в границите на две защитени зони от
мрежата .,Натура 2000:
- 33 „Батова" с код ВС 00002082, определена съгласно чл. 6, ал . 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР ,
обявена със заповед Ns РД 129/10.02.2012 на Минисrьра на околната среда и водите,
допълнена със заповед Ns 81/28.01.2013;
- 33 „Долината на р. Батова" с код ВС 0000102, за опазване на природните
меrгообитания и на местообитания на дмвата флора и фауна, оо"явена Решение на
МС Ns 802/4.12.2007 ;
Предвид разпоредбите на чл . 2, an. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършваие на огlенка за съаиестииостта на птанове, програми, проекти и инвестиtlионни
предложения с пред.мета и rlелите на опазване на заtцитените зони (приета с ПМС Ns 201
от 31.08.2007 г.., в c1iлa от 11.09.1007 г. с изи. и доп ), ИП подлежи и на преценка за

вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на
защи гените зони .
За разглежданата територия вяма наложена строителна забрана във връзка с чл. ] 98
от ЗУТ.
На 245 м от най - южния ъгъл на имота за разширение на оранжерийния комплекс се
намират сгради и съоръжения на Манганова мина Оброчище край с . Църква на " Евроманган "

АД. Разстояние на оранжерията до мястото за товарене на манганова руда ат мина
.,Оброчище - 580м по права линия. Дружеството е в процедура по обявяване в
несъстоятелност. Разстоянието между сгради/сьоръження на Мангановата мина и найблизката жилищна сграда от с . Църква е 243 метра. Това е причина да се счита, че санитарно
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Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за
зараsшырение на " Оранжериен ко.ип.iекс та от: теждане на дп. ~гати и краспiавиуи в !lN 78639.6.34
/обединени .&& 78639.6.9 и 78639. 6.11/, . ► гестността „3юлггiи.гингпгг ", зе.+<.лището на с. Църква, община
Gи.тчик, обьzастДоорич."

защитиата зона на мината не е по голяма от 240м . В близоет няма друти обекти които да са
източниии на вредности .
Съгласно отменената Наредба Ns 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на
селищната среда - оранжерните с отоплителни инсталации изискват отстояние 100 м от
обекти подлежащи на здравна защита.

В случая в 1 ООм радиус от проекта попадат: земеделски земи и реализирани вече
оранжерии . Наблизките обекти подлежапци на здравна запп3та са жилищни сгради - на
разстояние 509 м от местоположеиието на планираиата нова ораижерия .
Територията на проекта е извън и отдалечена от СО3 I на водоизточницн .
В района на ИП няма отхрити/регистрирани археологически и исторически паметниди .
Най - близките обекти до ИП са:
- Оброчище - късноантична крепосг 2.2 км източно от ИП, обявена, "местно
значение";
- Оброчище - кьсноантичен некропол южяо от селото, до път I-9- намира се на
4,4 км южно от ИП;
- Антично селище и крепосr - землище Храброво - намира се на 960м
североизточно от HH.
2. Опеса®е на освоввите процеси , разиер , иапацитет, пронзводвтелност ,
включителио дейвоrгите и съоръженпнта в конто се очаква да са валичии
опаснн вещеrгва от Прилол:еные 3 kbM ЗООГ .
Технологията на производство на зеленчvпи включва :
- Производство на разсад;
- Хидропонно отглеждаие на домати и краставиии в n ерлитов суо" страт, в хоризонтални

контейнери;
Производството на разсада включва:
• Гъсто засаждане в теринн на семената /в субстрат- агропертплит/;
• Грижи за отглеждане на поникнanия разсад;

•
•

Пикиране на разсад в кубчета от камениа вата;
Разреждане на разсада.

Хидропонно отглеждане на до.иати и храставици в перлитов субстрит, в хоризонтаани
кvнтейнери вкчючва.

• Отглеждане
•

на

растенията

по

хидропонна

система -

в

хоризонтални

чували/контейнери 37-40 литра със субстрат от перлит със зеолит;
Редовно подаване на хранителни разтвори с капково поливиа система и събиране на

дренажния разтвор, с прехвърляне за редиркуладня . Торовете се подават от
кранителен възел - инжекционен тип, с капацитет 12-15 м3 /час. Той е свързан с

поливиата водна система. Поливната водна система е капково-поливна - с два
иезависими поливни кръга от PVC тръби - първични , вторични , третични и РЕ тръби
с капкообразуватели . За нуждите на растнтелната защита п1е ce ползва
мъглообразувателна система и система за ръчио поливане.

• Компютьризирано контролиране на
микроклиматичиите характеристики;

храиителната

среда,

осветленнето

и
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Иифор.аация за преценяване на нео5ходиността от ОВОС на :игвестиционно пред:тожение за
за разигирение иа " Оранжериен ко.мп.зеке за отглеждане на до.нати и кроставици в ПN 78639.6.34
/ооединени J%? 78639.6.9 и 78639.6.11/, ,нестността ,, Зюмби. вията ", зе,илището на с. Църква, оощино
Бцлчик, областдоbрич."

•

Технологични операции по производството — привързване на растенията, резитби по
формиране ; опрашване , беритби , растително-защитни мероприятия .

Новата оранжерия ще е с капацитет около 1,8/2,3 тона месечно продукция. Общо
оранжерийния комплекс заедно еъе работещия участьк ще произвежда 3,6-4,6 тона месечна

продукция .
Използваии гпорове и вешества за отглеждането на домати и крастивиии годишно на

дека :

Наименование

Kg

Наименование

Kg

Азотна киселина

100,8

Калциев нитрат

252

Амониев нитрат

8.8

Магнезиев сулфат

126

Амониев молибдат

0, l

Манганов сулфат

8,8

Боракс

] 7,5

Меден сулфат

1,6

Монокапиев фосфат

189

хелат 6,3

Железен

14%Fe
Калиев нитрат

504

Орто
киселина

Калиев сулфат

17,6

Цинков сулфат

З.

фосфорна 252
17,6

Схе.ма ва нови или промяна иа rьществуваща пътна инфрастру[сгура.

ПИ 78639.6.35, с. Църква граничи с път II 71 - Оброчище - Добрич в района над с.
Църква.
Не се налага изграждане на нови пътища. Не се предвижда подобрение на
съществуващите пътища.
При доставка на суровини , материали , биомаса. както и при изнасяне на продукцията
не се предвижда преминаване на транспортните средства през селото - предвижда се
ползване на съществуващи обиколни земеделски пътища .
4.

Програма за дейноrгите, вкл . за rrроителrгво, експлоатацня и фазите ва
занрвване , възставовяване и пос.,зедващо използване (етапност)
Етапиост на изпълнение на проектя.

Проектът ще се изпълнява на едноетапно през периода 2021-2022 г.
Изпълнение на дейностите . вгс-г . за строи»гелство:
През строителния период се извършват с..чедните видове работи •
- Изкопи , насипи и вертинална планировка;

-

бетонови работи ;
Монтажни работи при доставка на заготовки и панели ;
Транепортиране и монтаж на оборудване н обзавеждане
Материали :
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Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предлажение sa
за разширение иа " Оранжериен ко.нn.текс за nтглрадагге на Ломоти р краставиЧи в ЛА 78639.6.34
/обедикени ј(L 78639.6. 9 и 7865 9.6. l 1/, . огесnигоспипа .,3юлгои. гията ", зе.лглищетг, ia c. Църква, общика
батчик. областДоориы .

Бетон - клас В 20

Стомаии: AI c Rs = 225 МРа; А III c Rs = 375 МРа
Готови оранжерийни конструкдни.
Готови сгради контейнери .
Фази на закриване и последвашо иsползване :
Проектьт не предвижда закриване на дейността. Очаква се след период от около 50
години извърптване на основен ремонт на оранжериите и продължаване на дейността.

S.

Предлагаии методн за строителство ;

Използва се традиционният метод за строителство на сглобяеми оранжериня
конструкцин, включващи изкопни работи, подготовка на земното легло, насипи с трошен
камък при подхода, бетохови икични основи и монтиране на конетрукциии оборудване.
б•

Доказване на необходниостга от инвестицнонното предложеипе.

ИП предвижда земеделско ползване иа територията и развитяе на интензикно

зеленчукопроизводство . Проектьт е свързан с изпълвеш3ето на мярка 4.1. Инвестицни в
земеделски стопанства от HPCP. Изпълнението му напрактика представлява модернизация и

механизация /янвестиции във физически активи/, пряко свързани с намаляване на
производствените разходи и повишаване производителностга на труда при производство на
зелеичуци , както и целогодишна заетост в стопанството .

Не без значение е и икономическата полза от ИП :
• Създават се условия за усвояване на помощи от ЕС за земеделието;
• Създават се новя работни места;

• Изпълняват се дейностя които привличат капитали и приходи, създават
икономнческа заетост за сьпътстващи фирми .

Основна цел на инвестициогн3ото предложение е да осигури икономически изгодно и
с яай-малкн щетя за околната среда земеползване в район е традиционно земеделие.
Други обстоятелства, обуславяпп3 целесъобразността на проекта са:
•
Не се засягат защитени територии, горн, пасипда, степни съобщества
крайбрежни хабитати , влажии зони н/илн други ценни местообитання и лаядшафти ;
•
Промяната във вида на земеползването няма да има отрицателновъздействие
върху елементите на Националната екологична мрежа и не фрагментира мрежата от
защитени зонн ;
•
Не влошава качеството на параметрите на околната среда — въздух, води,
почви . физични фактори, ландшафт;
•
достатъчна отдалеченост от населено място и СОЗ 1 на водоизточниии .

i~ 1

Nифор.мация за преценяване на неоFrодимостта от ОВОС на иивестиционно предложение за
за разширение на " Оранжериен камп.текс за отгтеждане на до.маnrи и краставиqи в ПН 78639.6.34
/обединеии NsNs 78639.6.9 и 78639.6. / 1/, .местността „Зюлrбилията ", зелытището иа с. Църква, оогрина
Батчик, областдобрич."

7. Плаи, карти в свимкн, показващи гранвдвте ва нивемт;двонвото пред iоженне,
даиащи информациа за физическите, природиите н антропогенни характеристнки,
г: аи-то и за разположенвте в близоrг елементи от Надиоеалиата екологнчна ирежа,
както и за най-близко разположени обекти подлежащн ва здравна затита в
отстоянията до тях ;

Фиг. Местоположение на инвестиционното преддоженн ~ .
( n1-. О i iti

~v цу V и L. ц у

ѕ---- .

7
Фиг . Местоположение на ИП спрямо Натура 2000
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Инфориацие за преценяване иа иеобходиността от ОВОС на инвестициоино пред.оожение за
разширение
на " Оранжериен ко.мп.текс за отгаеждане на до.мати и краставици в !IN 78639.6.34
за
/обединени NJ1s 78639.6.9 и 78639.6.114 .местиостта „ Замби.эията ", землии.ето на е. Църкво, оби;ина
Батчик, об.тастдобvич."

1f
~
~

.,

® МП - химичем мониторимг
• МП - количествен мониторинг

■

депа

•

индустриални

f~ чуествителни зони от нитрати

~ зони на замърсяване
~ водни площи
- гори
земедепски земи
- индустриални зони
населени места
- необработваеми площи
сметища
смесени земедепски площи

екосистеми - кодове
- 1310
- 1410

- 1530
- 2180
- 2190
- 3140

Фиг. Естествени характеристики на територията и подземните водни тела

8. Съществуващо земеползване по границнте на площадката илн трасето на
иивестиционното предложеине.
Теренът на ИП са земеделски земи с предназначение ,.за оранжериен комплекс" които

зanазват предназначението си . Съседните имоти са със земеделско лредназначение , по
ползване и съществуващи планове . Не се засягат гори .
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llнфар.мирия зи преценявине на необходииостта vm UBUC на иивеститlионио предчожение за
за ризширенне иа " Оранжериен кnмn.текс за атгіежDане на дамати и крастааи«и в !IN 7дб39. б.34
/обединени Хs 78639.6.9 и 78639.6.114 местнастта ,. Зюмбwzията ", землащето на с. Църква, община
Ьагчик, об.застДобрич."

За територията на община Бanчик има изготвен проект за ОУП, за който е издадено
становище по ЕО. ОУП предвижда земеделско па-гзване на земите — в тереяите на ИП .
10. Чувствителни територии , в т.ч. чувм•вителин зонн, уязвими зонн, защитена
зонн , саивтарно-охраиителии зоин около водоизточнвците и съоръасеинята за питейнобитово водоснабдяване ы около водонзточивците на иннера:лыв водя , използванн за
лечебни , профилактичии , питейни и хигнеиьв нуждв н др.; Национална екологична
мрежа.
Обектьт не попада в санитарно-оранителин зони на водиизточници и в чувствитеzни
зони .
Чувствителни зони. По Наредба Ns 6/09.1 1.2000г. за емисяоинн нормн за
допуrгнмото еъаържавие на вреднв н опасни вещества в отпадъчьнте води, зауствавя
във водни обектя (ДВ, бр. 97/2000 г.) чувствителните територии са определени със Заповед
Ns РД-970/ 28.07?003 г. на Минисrьра на околната среда и водите .
За Черноморския район за басейново управлекие ( в който се намира обследваната
територия) сьс заповедта са определенн , както следва:
Черно море, от гранииата при с . Дуранкулак до гранииата при Резово ;
Всички водни обекти във водосбора на Черно море .
Т . е. цялата територия на Черноморския басейнов район , в който попада н ИП попада
на територията на определената с цитираната по- горе заповед чувствителна зона. Съгласио
нормативните изисквания отпадъчките води от всички агломерации с над 10 000
еквивалентни жители , конто се заустват в гази зона следва да бъдат предмет на
допълнително пречистване с цел отстраняване иа биогеините елементи азот и фосфор .
Проектьт не предвижда заустване на води във водни обекти н пречнствателни съоръжения .

ИП попада в СОЗ II u III на водоизточници на минерални води „Тх-15 х", „С-29",
„Р-54х", „Р-ох " и ,. Р-179х-Осеиово", опреде iени със Заповеди па Министьра на околната среда

и водите с N2PД-662J22.08?012 г„ NsPД- 663/22.08.2012 г„ NsPД-209/09.03.2012 г., Ns РД208/09.03.2012 r. и NsPД-206/08.03.2012 г както п в границите на пояси II па СОЗ на „Вн-35х
Кранево", определена сьс Заповед на МОСВ NsPД-255/22.04.2008 Г. и още 17 бр. мимерални
сондажи .
Съгласно ЗБР Национа,zната екологична мрежа включва защитени зони , зашитеин
територин и буферните зони около тях, КОРИНЕ места, Рамсарски места и орнитологични
важни места.
Проектьт не засяга защитени територии по смиrьла на ЗЗТ. Теренът на
оранжерийния комплекс попада в границите на две защитени зони от мрежата „ Натура
2000:
— 33 „Батова" с код ВС 00002082, определена съгласно чл. 6, ал . ], т. 3 и т. 4 от ЗБР,
обявена със заповед Ns РД 129/10.02.2012 на Министьра на окаzната среда и водите,
допълнена със заловед No 81 /28.01.2013;
- 33 „Долината на р. Батова" с код ВС 0000102, за опазване на природните
местообитания и на местообитания на дивата флора и фауна, обявена Решение на
МС № 802.4.12.2007 ;
Най — близката защитеяа територия е ПР „Балтата", на разстояние — 6300м на изток югоизток.
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Ииформация за nреценяване на меоfiходимостта от OBUC иа ынвестигрги +иго nредлvжение аа
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Зищитена зона " Батова " BG 0002082 .
Защитеиа зоиа „Батова" се разполата в Северонзточна Бъпгария, северио от Варна и
обхваща поречието иа река Батова и по-rоляма част от Фраигенското птzато, включително
бреговата ивида от Албена до Златни пясъци и прилежащата и ллитката морска акватория.
На север граничи със еелата Сокопник, Одърци, Храброво, Ляхово и Оброчище, тта изток с
черноморското крайбрежие южно or курорт Албена до Златни пясъпи . В траннците на
мястото се срещат няколко типа местообитаивя, от които с най-голя+ка площ са roрските-

широко;тистяи гори от цер (Quercus cerris), благуы (Q.fraineito) u обикиовен габър (Carpinus
betulis) u обработваемите площи . Остаiiалата част от територията е заета от открнти тревии
просrграттства, обрасли на някои места с храстова растителност, пасища, лива,ди, овощни
градини и лозя. Поспедните са разположени около селишата. В райоиа иа устнето на река
Батова е разположен резерват Ба.тrата, съхраняващ естествена :тонгозна гора, блатни и
мочурни хигрофитни формации.
"Батова" представпява комплекс с различни по характер местообитаиня , които са
харат.-герни както за типнчни горски видове, така и за вода-гюо" иви птици и птици,
обитаваши земеделски площи. В района са установени 184 вида птици, от които 50 са
включени в Червената книга на България . От срещащяте се видове 80 са от европейско
природозащитно значение. Като саетовно застрашени в катеrория SPEC1 ca включеви 7

вида, а като застрашени в Европа съответно категорня SPEC2 - 24 вида, в SPEC3 - 49 вида.
Мястото осиryрява подходящн местообнтания за 70 вида. включени в при.zожение 2 на
Закона за биологичиото разнообразне, за които се нзискват слециалии мерки за затцита. бr
тях 60 са вписани също в приложение I на Директива 79/409 на ЕС . (-iай-важната
характеристика на мястото е неrовото географско положение на западно-черноморския
прелетен nbT Via Ропгiса. Над долината на река Батова се събират три потока от мигриращи
лтици , идващи от Добруджа — от вътрешнотта на доорущкаиското плато, тези които следват
естестеио бреговата ивица и при птиците. които npu uoc Калиакра rтетят директио през
морето към Ба,ттата. През Батова премияава най-концентрирания поток от мигиращи
щъркели и пеликани в Североизточна България , като в долинаrа между Добруджанското и
Франrеиското плато те набират височина, а над самото плато летят ниско. Поради
значеннето сн за яад 30 вида мигриратии реещи се птици Батова е определено като мясrо с
тесен фронт на миграиия от световиа значение. 11 % от мигриращите птиди летят на не
поввче от 150 М . иад земята и 35% летят на височина от 160 до 500 м. Тук са отчетени найголеми количества на мигрирапци розоаи пеликани (Pelecanus onocrotalus) u жерави (Grus
gпuѕ) no Северното Чернолаарне . По време ка миграцня трабливите птици редовио ноиryват в
горите на Батова. Крайбрежяите части ка мястото са от ключово значение за миграцинте на
значителни количества чайки буреаестниди (Larus canus). Значителни количества
водолюбиви птици презимуват в района на Батова, основио гьски (Anser albifroпs), които се
задържат от декември до март. Те нощуват в морето и ежедневно прелитат инц района за да
се хранят в нивите във вътрептностга, но често се храяят и в sемеделските земи тук. Батова е
едио от иай-важните места в страната от зиачеиие за Европейския сьюз за опазааието на

гнездящите ryк среден ттъсrьр кълвач (Dendrocopos medius) и полубеловрата мухоловка
(Ficedula semiloryuala). B значителни количества в района гнездят още зеленият кълвач
(Ргс•us viridis). сивата овесарка (Miliaria calandra). черногърбото камеиарче (Uenяthe
pleschuпku), късопры-та га чучулиrа (Calandrellu hrachydactyla), големнят маслинов
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присмехулник (Hippolais olivetorum), ястребо ryшото коприварче (Ѕі1via nisoria), градинската
овесарка ( Emberiza hortulaпa) и др.
Водиите местообитания , свързани с река Батова и специално с лонгозната гора „ Багпата''
се влияят силно от човешки дейности . сsързани с управлението на водите . Водният баланс
на лон rозната гора е нарушен и това се приема за основната заплаха за нормалното и
функционнране като екосистема. Основните причини довели до сегашиото проблематично
сьстояние са андиrирането и корекциите на бреговете на река Батова, изграждане-го на път с
международно значение през самата гора, както и рудодобива в горното и средното течение
на реката. Продължаващата урбанизация , свързана с мащабното развитие на туризма и
разширяването на селищата води до разпокъсване, наруwаване и дори унищожаване на
иестообитанията, основно в крайбрежнаrа зона, яо също и в откриткте пространства върху
платото . Реализацията на плановете за разширяване на село Кранево по посока на резерват
„Балтата" ще доведат до унищожаването на единствената ненаселена територия около
източната част на лонгозната гора и съответно до изолация на резервата от околните
природии територии .
Само 4% от територията иа Батова е поставена под законова защита съгласно
националното природозащитно sаконодателство . В границите попада един поддържан
резерват „Балтата", който е обявен през 1 962 г. С цел опазване на уникална лонгозна гора
при устието на река Батова . Част от лонгозната гора, разположена западно от
междутi ародния път е обявена за буфериа зона на резервата . Най-голямата защитена
територия в района е природния парк "Златнн nясъци", обявен през 1943 г. Целта му е да
бъдат опазени растителни и животински видове и техните еъобщества, както и характерни
ландшафти . През 1998г. паркът е определеи за КОРИНЕ място, поради европейското си
значеиие за опазване на редки и застрашеии цестообитания . През 2005 г. територията е

обявена от BirdLife lnternatioпal за Орнитологично важно място .
L(enume на оnазване еа:
- Запазване на площта на природните местообитания и местообитаннята на видове и
техните популации , предмет на опазване в рамките на защитената зона
- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията
на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения
за тези местообитания видов сы:тав, характерни видове и условия на средата
- Възстановяване при необходимост на плопr га u естественото състояние на приоритетии
природии местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона
Пред.нет на оnазване:
ЛТИцИ, вwгючени в Приложение ! ни Дир. 79/409/ЕЕС
КОД 111Л fЕ (на .iатиггски)
ИМЕ (на български)

А40313и1ео rufiпus

Местна Миграционна Популация Uценка
Попу. ~ . Раsми. Зииув. Пр. Попц.л. Опазв. Изолир. Цял.Uц.

1р

114i

А

А

С

А

148i

А

А

С

А

17i

А

А

с

А

Белоопашат мишелов
А073 ,1iilvus mi£;raпs
Черна каня
А074 Mгlvus milvus
Червена каня

1р
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А078 Gyps fulvus
Белоглав лешояд
А094 Pandion haliaetus
Орел рибар
А080 Circaetus gallicus
Орел змияр

6i

:\

А

В

А

43 i

-\

A

C

A

2р

130i

А

А

С

А

1-3 р

64i

А

А

С

А

А082 Circus cyaneus
Полски блатар
А083 Circus macrourus
Степен блатар

48i

А

А

С

А

46i

А

А

С

А

A404Aquila heliaca

3i

А

А

С

А

1р

165 i

А

А

С

А

2-бр

3716i А

А

С

А

2-Зр

2616i В

А

С

А

A092Hieraaetuspennatus
Малък орел

Кръстат (царски) орел
А402 Accipiter brevipes
Късопръст ястреб
А089 Aquila pomarina
Малък креслив орел
А072 Pernis apivorus
Осояд

А029 Ardea purpurea
Ръжднва чапла
А091 Aquila chrysaetos
Скалеы орел
А084 Circus pygargus
Ливаден блатар
А027 Egretta alba
Голяма бяла чапла
А095 Fa1co паитаппi
Белошипа ветрушка
А081 Circus aerugiпosus
Тръстиков блатар
А002 Gavia arctica
Черыоrуш гмуркач
А393 Phalacrocorax pygmeus
Малък корморан
А019 Реlесапиs onocrotalus
Розов пеликан
А020 Pelecanus crispus
Къдроглав петпiкан
А031 Ciconia ciconia
Бял щъркел

1i

D
5i

С

А

С

А

414i

А

А

С

А

B

B

C

B

A

A

B

A

1695 i A

A

C

A

5i

B

A

C

B

5i

D
22428i А

А

С

А

15-19i С

А

В

А

171-161 i А

А

С

А

В

А

С

В

2163i А

А

С

А

А032 Plegadis falcinellus
Блестящ ибис

62i

В

А

С

В

A034P1a1alealeucorodia

Зi

D
В

С

С

1-15 i
1i
1р

7р

6i

А026 Egretta garzetta
Малка бяла чапла
А068 tИergus a1be11us
Мanък нирец

A030Cico пianigra

9i
1р

D

Черен щъркел

Бяла лопатарка
А038 Cygnus cygnus
Поен лебед

7-8i

С
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А396 Branta ruficollis

0-3i

D

Червеногуша гъска

А397 Tadorna ferrugiпea

3i

D

4i

С

В

С

С

Р

С

А

С

С

С

А

С

С

С

А

С

С

С

А

С

С

С

А

С

С

15-23р

С

А

С

В

5-9р

С

В

С

С

85-130р

С

А

С

С

С

А

С

В

В

А

С

А

Ръждив ангьч
А023 Nycticorax nycticorax
Нощна чапла
А246 Lu11u1a arborea
Горска чучулига
А215 ВиЬо ЬиЬо

1 50300р
3р

Бухал
А224 Caprimulgus europaeus
Козодой

А229 А1седо atthis

1 8- I О7р
3-1 5 р

Земеродно рибарче
А231 Coracias garrulus
Синявица
А234 Picus сапиs
Сив кълвач
А236 Dryocopus martius
Черен кълвач
А429 Dendrocopos syriacus
Сирийскн пъсгьр кълвач
А 176 Larus melanocephalus
Мапка черноглава чайка
А243 Calandrella brachydactyla
Късопръста чучулига
А238 Dendrocopos medius

Среден пъстьр кълвач

2- 18р

4i

D

5-5 Ор
200-

400р

A255 Anthus campestris

3-2 5 р

Полска бъбрица
А533 Oenanlhe plesehanka

1Ip

B

A

B

A

А439 Hippolais olivetorum
Голям маслинов присмехулник

8р

С

В

С

С

A307Sy1vianisoria

1 О-26р

С

В

С

С

Ястребогушо копрнварче
А442 Fieedula semitorquata

60-150р

В

А

С

А

6501 720р
30-70р

С

А

С

В

С

А

С

А

50-320р

С

С

С

66 i

D

Черногърбо каменарче

Полубеловрата мухоловка
А338 Lanius collurio
Червеногьрба сврачка
А339 Lanius minor
Черночела сврачка
А379 Emberiгa hortulana
Градинска овесарка
А239 Deпdrocopos leucotos

1 -5р

С

В

С

С

А

А

С

А

С

В

С

В

А

А

С

А

С

В

С

С

Белогръб кълвач
А 103 Fa1co peregrinus
Сокол скитник
А 133 Burhinus oedicпemus

18 i
1-5 р

Турилик
А 127 Grus grus
Сив жерав
А 122 Crex crex

103 i
3-5р

Лнваден дърдавец
г)
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А511 Fa1co cherrug
Ловен сокол
А242 Melanocorypha calandra
Дебелоклюна чучулига
А097 Fa1co vespertiпus
Вечерна ветрушка

5р
3р

9i

А

А

С

А

125i

С

В

С

С

300i

А

А

С

А

Редовно срещащи се мигриращи nтици, които не са включени в
Лриложение I на Директива 79/409/ЕЕС
КОД ИМЕ (на латински)
ИМЕ (на български)
А041 Anser albifrons
Голяма белочела rъска
А059 Aythva fer гna
Кафявоглава потanнииа

А459 Larus cachiппans

Оценка
Местна Миграционна Популация
Попул. Размн.3ииув. Лр. Попул. Опазв. Изолир. Цял. Оц.
В
В
В
1-9050i
С

5-300i

l 1-17р

С

А

С

С

10-454i 1495iB

А

С

А

А

А

С

А

С

А

С

С

19712iA

А

С

А

Жълтокрака чайка

А086 Accipiter nisus
Малък ястреб
А067 Bucephala clangula
Звънарка
А087 Ви1ео buteo
Обикновен мишелов
А053 Anas platyrhynchos
Зеленоглава патица
А 182 Larus canus
Чайка буревестница

722i

5р
0-4i
6р

Р

1 -5 р

1 -43 1 i

C

A

C

B

9-800i

В

А

С

А

С

В

С

С

В

В

С

В

1-77i 1026i С

В

С

С

А

А

С

А

1-20i

С

А

С

С

1-26i

С

А

С

С

А

А

С

А

5i

A054Anas acuta
Шилоопашата патица
А052 Anas crecca
Зимно бърне
А028 Ardea ciпerea
Сива чапла
А017 Phalacrocorax carbo
Голям корморан
А096 Fa1co tiпnuпculus
Черношипа ветрушка
А008 Podiceps nigricollis
Черноврат гмурец
А005 Podiceps cristatus
Голям гмурец
А099 Fa1co subbuteo
Орко
А050 Апаs репеlоре
Фиш
А 125 Fulica atra
Лиска
А0б9 Mergus serrator
Среден нирец
А043 A пser aпser
Сива гъска
А 179 Larus ridibundus
Речна чайка

0-4i

D
221 i

l 92i

1 2р

293i

5р

0-2i

D

0-400i

С

А

С

С

1-15i

С

А

С

С

0-17i

В

В

С

В

1-5i

D
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А 165 Tringa ochropus
Голям горски водобеrач
А 123 Galliпula chloropus

7-11 i

D

5-50р

D

Зеленоножка
А085 Accipiler ge пtilis

З 84i

Зр

Голям ястреб
А061 Aythya fuligulu

5-606i

А

А

С

А

В

В

С

В

Качулата потапница
А 13б Charadrius duhiu.c
Речен дъждосвирец

8р

I~

Аольната на рема " Батова" (ti од BG0000102)

Определена с цел запазване иа площта иа природннте местообитання я
местообитанията яа видове я техните популации , в рамките на терятории с високо качество .
Тя обхваща най-големият и най-добре съхраненият горски масив в южна морска Добруджа.
Много от горите и скапите са подходящи като местообятания на редки и застрашени видове
птнци. Ливадите особенно по терасите на реката са ценнн за тьрсене на храна за много от
редките видове. Река Батова е най-северната от всички морски крайбрежни реки в България.
Мястото е важно за съществуването на безгръбначната фауна. Добре разгърнатите гори /
заливни и дъбови /, скалите и влажните зони са от голямо значение като местообитания за

много видове бозайници . В района на крайбрежните крайбрежните пъсъци съществуват
много видове от Националната Червена книга, еидемички вндове я такива включеиии в
международня коивенцин (вкл. Бернската, Бонската н Коявенцнята за бнологичиото
разнообразие). Широколистен опопанакс / Ороропах chironium / е открит в райоыа на с.
Батово . Останалата част от видовете се

срещат в поддържаният резерват "Балтата".

Съществуват места със сравнително добре запазен карстов лан,дтафт с петна от гори и
степи, като цяло подходящи за прилепи и някои редки видове степни бозайницн .
Уязвимостга на зонаrл е свързана с антропогенното въздействие на туризма /в
резерваrьт "Балтата"/, паатата по ливадите край реката и изсичането на дървета.

•

Целн на опазване на защнтената зона:
Заnазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации , предмет на опазване в рамките на защиreната зона.

• Запазване на естественото състояние на природинте местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на запц3тената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условня на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетнн природвв местообитания и местообитаиия на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазваие в рамките на защитената зона.
Предмет на опазваве:
Првродин местообитання :

91 Е0 * Алувиални ropu A1nus glutinosa u Fraxinus excelsior (A1no-Pandion. Alnion
incanae, Salicion albae).
2110 Зараждащи се подвижни дюни .

2120 Подвижни дюни c Ammophila arenaria no крайбрежната ивица (бели дюнн).
2180 Подлесени дюни .

6110 * Отворени калцифитпни нли базифилив тревни съобщества от Alysso-Sedion a1bi.
62С0 * Поито-Сарматски степи.
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91 FO Крайречни смесени гори от Quercus robur, U1mus laevis u Fraxinus excelsior unu
Fraxinus angustifc покрай големи реки (Ulmenion minoris).
91 GO * Панонски горн c Quercus petraea u Carpinus betulus.
91 HO * Панонски гори c Quercus pubescens.
91I0 * Евро-сибирски степни гори c Quercus spp.
6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик

(Festuco-Brometalia) (* важни местообитания на орхидеи)
91 ZO Мизийски гори от сребролистна липа
9150 Термофилви букови гори

Бозайинде: Видра Lutra 1utra; Добруджанскя (среден ) хомяк - Mesocricetus newtoni;
Дъпгокрил прилеп - Miniopterus schreibersi; Степен пор - Mustela eversmannii; Дългоух
нощник - Myotis bechsteini; Остроух нощияк - Myotis Ыythii; Дългопръст нощник - Myotis
capaccinц; Трицветен нощник - Myotis emarginatus; Голям нощник -Myotis myoris;
Средиземноморски подковонос - Rhinolophus Ыasii; Южен подковонос - Rhinolophus euryale;
Голям подковонос - Rhinolophus ferrumequinum; Малък подковонос - Rhinolophus
hipposideros; Подковонос на Мехели - Rhinolophus mehelyi; Лалуreр - Spermophilus citellus;
Пъсrьр пор - Vormela peregusna
Земвоводнн н влечугн: Ивичест смок - Elaphe quatuorlineata; Обииновена блатна
костенурка - Emys orbicularis; Шипобедрена костенурка - Testudo hermanni; Голям гребенест
тритон - Triturus karelinii
Рибн : Обикновев щипок - Cobitis taenia

Безгръбиачви : Вертиго - Vertigo moulinsiалa; Вертиго - Vertigo angustior; Обикноаен
сечко - Cerambyx cerdo; Бръмбар рогач ; Lucanus cervus - Буков сечко; Morimus funereus; *
Атшийска розалиа - Rosalia alpina
Растення : Обикиовена пърчовка - Himantoglossum caprinum
Обща характеристика на запiитената зона по класове земно покритие :
Класове земио покритяе

%

Покритне
Друга орна земя
Други земи (вкл . градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)
Крайбрежни пясъчни дюни , пясъчни плажове
Не-горски райони , култивиранн с дървесиа растителиост
Смесени гори
Сухи тревни съобщества, степи
Храстови съобщества

15
1
1
1
1
10
13

Широколистни листопаднн гори

58

Общо покритве

100

11. Други дейно rги , свързанв с нивестидвониото предложение ( например добив ыа
строи r елнн материsли, нов водопровод, добив илн пренасяне нл енергия, жи лнщно
строи к eл crso).

Не се предвиждат други еъпътстващи дейности - добив на строителни материа,zи,
добив илн пренасяне на енергия, жилищно строителство и подобни .
Не се налага изграждането на нов водопровод, електропровод и канализационеи
клои/колектор — ще се ползва изгадената инфраструктура за действащата оранжерия .
Ще се ползват регламентирани карнери за инертнн материапи .
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12. Необходнмост от други разрешителни , свързани с иивестицьоиното
предложеные .
Не се налага провеждането ха nроцедури по nромяна предназначекие на земеделската
Зе.Мя.

Предстоят процедури по ЗУТ за одобряване на инвестидиоини проекти и издаване на
разретение за строеж .
Ползването на допълнителни водни количества от изградения сондаж ТК 1 .,Чавдар
Василев Георгиев - Църква" подлежи на разрешителен режим . Експлоатацията на новия
оранжериен блок на ИЛ ще стане след изменение на издаденото Разрешително Ns 21520459
/31.01.2018г, служебно изменено с Решение Ns 3 от 06.01.2021 г. от Басейновата дирекция за
управление на водите — Черноморски район и увеличаване на годишното потребление .
Не се предвижда ползване на воден обект за заустване на пречистени и _условно
циети води, които налаzат иsдаване на друzо разрешитеvно no Закона за водите.
Не се налага издаване на разрешите✓тии по Закона за отиадъците.
Орган по одvбряване/разрешаване на иквестиционното предложение зп
разширение на оранжерийния компяекс по реда на ЗУТ е община Балчик — респекмибно
главиия архитект на оби{ината.
III. Местоположенве на ннвестииионното предложенне , което може да окаже
отрицателио въздействне върху нестабилните екологични характери rгики на
географските райони , поради което тези характеристики трябва да се вземат лод
внимание, и по-коикретно :
I.

съществуващо ь одобрено земеползваие ;

Територията в която ще се реализира ИП представлява „земеделска земя" с
предназначение „за оранжериен ком rцrекс". Съседните имоти са със земеделско
предназначение, по съществуващи планове. Не се засягат гори.
Съгласно ОУП Балчик територията на ИП попада в устройствена зона на
земеделските земи и ИП не противоречи на плана.
Не се очакват промени и отрицателно въздействие върху начините на трайно
ползване в съседни и близки на ИП територии .
2.

иочурища, крайречни области , речни устия;

В терените за реализация на ИП и в близост няма реки, иочурища, влажни зони, влажии
ливади . На 1480 м от ИП е р. Батова с ивични обраствания от ясени , върби и Тополи .
Проектьт не засяга крайречната област и не предвижда дейности които да повлияят
параметрите на околиата среда в крайречната област. Не се предвиждат зауствания на води
и въздействия върху тези крайречни територоколо 7500м , а речното устие е на 8400м .
3.

крайбрежин зони и морска околиа среда ;

ИП e отдалечено на повече от 7900м or морски крайбрежни зони и морски пространства.
4.

плаиьнски и горскн райоии ;
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Разширенето на комплекса е на около 40 м от гори . Горите в близост не фигурират в
информационната система на Натура 2000 като приоритетни картирани местообитания ,
включени в Приложение 1 на ЗБР и в приложенията на Директива 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА
от 21 май 1 992г., които се опазват. Най - близките планински райоки са на повече от 50 км
от ИП. Проекгьт не засяга планински и горски райони и не предвижда дейности които да
повлияят параметрите на околната среда в тях.
5.

защитени със закон територии ;

Проектьт не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ. Най - близката защитена
територия е ПР „Балтата", на разстояние - б300м на изток - югоизток .
6.

засегнатв елемеити от Национапната екологичиа мре', ва ;

Теренът на оранжерийния комплекс попада в границите на две защитени зони от
мрежата „ Натура 2000:
- 33 „Батова" с код ВС 00002082, определена съгласно чл. 6, ал . 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР ,
обявена rьс заповед Ns РД 129/10.02.2012 на Министьра на околната среда и водите,
допълнена със заповед Ns 81/28.01.2013;
- 33 „Дазината на р. Батова" с код ВС 0000102, за опазване на природните
местообитания и на местообитания на дивата флора и фауна, обявена Решение на
МС Ns 802/4. ] 2.2007 ;
7.

ландшафт и обектн с историческа , културна или археологическа етойноrг;

В близост до ИП няма обекти с ландшафтна ценност . Висока ландшафтна стойност
има ПР"Балтата" и крайбрежните територии - отдалечени на повече от 63 І ООм .
Територията на ИП е отдалечена от обекти на КИН - най-близките обекти на КИН са
показани на схемата по-долу .
Град Балчик и районът му имат богато историческо мина,То и традиции .
Според каучната и ккзтулната област. мъм която се отнасят, горните обекти се
разпределят , както следва:
•

Архитектурно -парковият комплекс "Двореца" е обявен за групова архитектурно строителна ценност и обект ка rрадинекото и парковото изкуство с категория
„национanно значение" (заповед N РД-09-128/2002 г. на МК). Обхванатите в
неговите граници единични НКЦ са архитектурно-строителни (11 бр .) и
архитектурно-строителни и художествени (4 бр.).

•

Археологически обекти са:
Античен храм на Кибела, разположен в цеитралната част на Балчик
(регистриран 2010 г.. „национално значение")
Антична крепост, разположена в централната част на Балчик (обявена ДВ бр.
73 от 1967 г., „ национално значение");
Късноантична и средновековна крепосr в кв. Хоризонт ( обявена ДВ бр. 65 от
1994 г., „национално значеиие". През 2002 г. с решение на НСОПК са определени
режими да опазване) ;
античен некропол ( обявен ДВ бр. 73 от 1967 г., „национanно значение")
Останалите единични НКЦ в гра ~ца са:
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архитекryрно-строителии (104 бр.). В тази група са включени основво
жилицции, жялищио-тьрговски сгради, вили и някои сгради с първоначално
обществено и др. нежилищно предназяачение, между които бивип3я конак, учебна
сграда ("Гемиджн махала"), еграда на бивт киносалон, градскнте хали, маази (5
бр.), религиозни обекти (джамия, румънската църква в новия квартал), обществени
чепцкн от периода на Възраждането (5 бр.), както и емблематичната за града сграда
на мелницата от 1909 r.;
архитектурно - строителна и художествеиа: 3 бр. - църквите "Св. Никола"
(1848 r.). "Св. Георги" (1897 г.), "Св. Св. "Конетантин и Елена"(1894 г.);
художествена : 1 бр. - църква '`Св. Петка"(1938 г.);
архитектурно-строителиа и историческа: 1 бр. - Килийно училище ипн
"Взаимно училище " (ок . 1860), понастоящем - музейиа експозиция .
В района на ИП няма открити/регистрирани археа-тогически и исторически паметниии .
Най - олизките обекти до ИП са:
- Оброчище - късноантичиа крепост 2.2 кги източно от uH. обявена, "местно
значеняе";
- Оброчище - късноантичен некропол южно от селото, до път I-9- иацира се на
4,4 км южно от ИП ;
- Антично селище и крепост - землище Храо"рово - наиира се rta 9бОм
еевероизточио от ИП.
8.
територии и/н.i и зони и обекти със спеиифичен саиитареи стат ~ т или
подлежащи иа здравна защита .
На 245м от най - южния ъгъл на имота за разпп3рение яа оранжерийния комплекс се
намират сградн н съоръжения на Манганова мина Оброчище краН с. Църква на "Евроманган "
АД. Разсгояние на оранжерията до мястото за товарене на манганова руда от мина
„Оброчище" - 580м по права лнния. Дружеството е в процедура по обявяване в
несъстоятелност. Разетоянието между сгради/съоръжения на Мангановата мина и яайблизката жилищна сграда от с. Църква е 243 метра. Това е причина да се счита, че санитарно
защитната зона на мината не е по голяма от 240м. В близост няма друти обекти които да са
източници на вредности .

Съгласно отменената Наредба Ns 7 за хигиенните изисквания за здравна зашита на
селищната среда - оранжериите с отоплителни инстanации изискват отстоя fi ие 1 UU м от
обекти подлежащи на здравна защита.

В случая в 100м радиус от проекта попацат: земеделски земи и реализирани вече
оранжерия . Наблизките обекти подлежащи на здравна защита са жялищни сгради - на
разстояние 509 м от местоположението на планираната нова оранжерия.
IV. Тип и харак-геристикн на потеицналното въздейrгвие върху околвата среда, като се
вземат предвид вероятни ге знлчителни последицн за околната среца вследствие на
реализацията на иивестиииониото предлоасеsие:
Въздей rгвие върху еаселението и човещкото здраве, материалните актнви,
1.
културното наследство, въздуха, водата, ночвата, земвите недра, ландтафта, клнмата,
биологичиото разнообразне и иеговите елементв и зашитеьsте територни.
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Реализащiята на инвестиционното пред,тожение е свързано еъс следното въздействне
върху населението и околната среда:
Разглежданият район е с умерено-континентален климат, омекотен от близостга и
влиянието яа водните баеейни - Черно море и река Батова.
Сl реобладават ветровете от северната четвьрт - около 50%. Вегровете съе скорост до
10 т/s обхващат около 90% от с.,ryчаите. Характерни за района са умерените и силните
ветрове - средногодишиата скорост на вятьра е около 3.5 т/s. Средногодипшата честота на
дните с по-силен вятьр - над 5 m/s, който предизвиква високо ниво на турбупендия н
ефективио разсейва замърсителите, е 20.3%. Случаите на тихо време са малко - под 25%,
което е благоприятно за разсейване на замърсителите. Характерно за района явление е
наличието на бризови циркулации (около 90 дин годипgко) - най-често през юлпi - авryст със
скорост от 3 до 5 m/s.
Средната годишна темnература е 12.1°С. Годишният ход на температурата има
мняимум през м . януари и макснмум - през м. юли. Най-ниска е средната температура на
въздуха за януари - +1.2°С, а най-висока е за юли - +22. б° С .
Средномногогодиппiото количество на валежите е около 500 тт.
Средноrодицп3ата стойност ва относнтелната влажност на въздуха е 77%, максима.-гнага
стойност - 82% е през зимата, а минималната - 70% - през лятото.
Средыогодишиият общ брой на дняте с мъгла в района е сравнипелно голям - 35. Те оказват
неблагоприятно влняние при разпространението на замърсителите по въздуха, т. к.
възпрепятстват ефективното разсейване .
Ог гореизложеното може да се направи общата оиенка, че климатичните и
метеорологични условия в района и свързаната е тях дннамика на атмосферата са мнаго
hлагоприятни за разсейване иа атмосферыите замърсители и за самопречистване на
атмосферата.

В района няма пункт за мониторинг. Най близкият пункг е в к.к. Албена - във връзка
със „Син флаг". Даниите от него показват, че постоянно кондентрацията на замърснтелите е
значитепао под ПДК.
17o предварителна експертна vцеика зи. ► гърсяванети ни възд tiха от прив.лечени
транспартни потсзгlи ще бъде незначиме.+tно, отчи ► пиiски:
• Сгtаzоприятните кли,ъsатицни условия - dooрn nровеіпряе_1,ост и бризове nрез
летните месеци.• значите_vгия свободен капацитет на средата - съсіпояниет v на основните
замърсгстели клони към нула;

Изпълнението на проекта може да повлияе на параметрите на въздука чргз - локално
въздействие по време на реализация и по време на експлоятация .
Въздействия по Време ва стровте.irтвото

Строителиите дейностн за ораижерия и обслужващи складови и офис сrади са
сравниТелно малки по обем . По данни от експертзiи изчислення за аналогячвв обекти през
сгроителния пернод въздействието ще бъде нез ♦iачнте.пно дори в рамките на строите.чната
площадка, краткотрайно (продължителността ня строителния период се очаква да бъде
около 1-2 месеца). Основните източници на замърсяване са строителната механизация - при
изкопи и автотранспорта (прн доставка на материалв - въздухът се замърсява с прах и
отрабоrеня газове от ДВГ на строителыата цеханизация).
Независимо от това, следва да се прилагат задължително мерки за намаляване на
прахоотделяието, включенн в проектите за органнзапия и изпълнеяие на строителството (
ПБЗ): протхвопрахово оросяване на пътищата и строителннте площадки , покрито возеые на
прахоотделящи материали , редовно почистване на строителната площадка, покриване на
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повърхностите на насипищата на прахоотделящи строителяи материали, почистване на
гумите на товарните автомобили преди излизане на пътища от републиканската пътна
мрежа и т.н. Става дума за стандартна екологосъобразна организация на строителния
процес, имаща твърде косвено отношение към предвижданията на ИП .

Въздействие ппи експлоатаиия :
По време на експлоатация на оранжерийния комплекс се очакват емисии от:
-

прах и транспортии газове от автомобилна техника, използвана при изнасяне на
произведените зеленчуци и доставката на слама или друти биогорива;

-

Емисии от горивни процеси — котел за отоплние

Емисии от автомобилите, транспортиращи суровина — слама или друга о'иомаса и/ или
изнасяи{и продукция.
Очакваното пиково дневно натоварване на обекта е за около 10 бр тежки и средно тежки

товарни автомобила . При изчисляването на емисиите на вредни вещества в атмосферния
въздух може да бъде използвана Актуаnизирана единна .иетодика за инвентариsация на
емисиите на вредни веиsества във въздуха ( съгласно ЕМЕР/CORINAIR 1997 и 2000 г., трето
издание , 09.2004 г.), утвърдена със Заповед Ns РД-165/20.02.2013 г. на Министьра на
околната среда и водите.
Очакваните неорганизирани емисии са:

Замърснтел

Моnцност на
емиснята, г/м2с

Азотни оксиди

4.Ох 10'9

ЛОС

1 .Ох 10' 8

СНа

1.9х 10 10

СО

б.8к 10 8

Запрашаването по експертна оценка ще бъде локално в рамките на имотите на проекта, но
все пак в изискуемите граници за работна среда.
Lwucuu om zоривна инсталаЧия.

В инвестиционното предложение е предвидена парогенерираща мощност — 2 котела,
всеки от тях с номинална мощност 1,0 MW - гориво биомаса.

В резултат на горивните процеси на площадката ще се генерират основно прах ,
азотни оксиди и серни оксиди .
Таблица. Източници на организирани емисии
H
Наииенование източиик

D

%

W

1fДЕ
прах

ЅО2

NOx

CO
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т
1 IУ 1
3

дейсмваща ораижериа

1У 2- Проектна оранжерrw

°С

т

15

0.3

200

15

0.3

200

mg/Nm'

т'/h

g/Nm3

mg/Nm 3 mg/Nm

3

1200

150

000

650

250

1200

150

000

650

250

Лараметри на изпускаrиите устлойства:
По долу са представени параметрите на ИУ и емисиите на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от инеталациите .

Wg [m/s]

Дебит [т3/s]

Емисия [g/s]

ЗамЪ СИТ2Л

иv 1

иvг

иv1

иvг

0.01 0.578

0.578

0.05

0.05

SO:

0 0.578

0.578

0.667

0.667

Nox

0 0.578

0.578

0.217

0.217

СО

0 0.578

0.578

0.083

0.083

прах

Модели на аазпаостранеиие на атмосферните замъnсители при експлоатация на двете
горивни ннrгалацин

В съответствие с Наредба Ns 12 от 30.07.10 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици , олово, бензен , въглероден оксид и озон в атмосферния въздух допустимите
стойности на замърсителите в атмосферния въздух са представени в следващите тао' лици
Таблица. Допустими максимапни нива на замърсителите в атмосферния въздух съгласно
Наредба Ns 12

Замърсител

Допустими нива в атмосферния въздух съгласио Наредба

Ns 12
средночасова ггор.ыа за средиоденонощна нор.ыа редиогодиигна норма 34
опазване на човешкоnго
оnаsване иа човешкото
за опазване на
здраве
човешкото здраве
здраве
т3
NS/т''
Ng/
N8/т3

-

50

40

SO:

350

125

-

NO

200

-

40

СО

10 mgMri - максииази
c<nuvaroaa
средгг
тоiгност в рал+кит
а деиоггощиегnо

-

-

PMw

По-долу ще се изчислят максималните еднократни и средногодишните приземни
концентрации на замърсителите на въздуха на нивото на дишане чрез утвърдената у нас
методика, публикувана в кн .7/8 на БСА от 1998 г.
Като основа на методиката се използва струен гаусов модел, базиран на Латранжево3l
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статистически подход за описание на процесите на турбулентна дифузия. Моделът е
подобен на модела ISC2 на американската агенция за опазване на околната среда. За
облекчаване на пресмятанията в Геофизичння институт на БАН е разработен програмен
продукт "PLUME", c който се извършват всички изчисления.

Изследваната област от въздушния басейн при отчитането на максималните
еднократни концентрации е с размери : дължина (изток-запад) - 3000 т; - ппtрочина
(север- юг) - 3000 т. Тази облаrr ще даде възможност да се определи максималното
замърсяване в приземния атмосферен слой в най-близките населени места - с. Църква, с.
Оброчище, с. Ляхово и с . Батово.
Тип подложена повърхност : Извъиградски район .
Скорост на гравитационно отлагане :
0,01 при моделнране замърсяването с прах ;
0 при моделиране замърсяването с S02, NOx u СО.
Mаксгглtп.rn и призс:ини г:ппЦентрации на ггивогпо на дгисгагге

Таблица. Параметри на източницнте на замърсяване при моделиране на максималните
приземни коииентрации на нивото на дишане лри изгаряне на бногориво
ИУ Ns

Х

У

Вис .

Диам .

1&n1

[т ]

[т]

lml

Т

Деbит

Емисыя

L~ C1

[m3/S]

[ys]

ФПЧю
1

3000

3000

15

0.3

200

0.578

0.05

2

3000

3000

15

0.3

200

0.578

0.05

S02
1

3000

3000

15

0.3

200

0.578

0.667

2

3000

3000

15

0.3

200

0.578

0.667

NOx
1

3000

3000

15

0.3

200

0.578

2

3000

3000

15

0.3

200

0.578

0.217

ј

0.217

со
i

3000

3000

15

0,3

200

0.578

0.083

2

3000

3000

15

0.3

200

0.578

0.083

Чрез моделирането се отчитат максималните концентрации на замърсителите от
експлоатацнята на разглежданите инсталаиии в приземните слсеве на атмосферния
въздух, при възможно най-лошите метеорологичин условия. Най-лошяте метеорологячни
условия са определени с помощта на функцията „Максимално предходио замърсяване на

съществуващи ИУ" на програмеи продукт PLUME.

Изходните параметри на максималявте концентрации на замърсителите при найлоппгге метеорологични условяя са следните:
- максFпкална концентрация на ФПЧ i о при изгаряхе на биомаса - 13.5 µg/ т3 , на
разстояние 366 т от източника /най-близките а,wминистративни и стопански постройки/,
при скорост на вятьра 1 т/s, посока от североизток и клас на устойчивост на атмосферата
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Иифор.ыация за преценяваие на неиоходииостта от ОВОС ни иивестиционно пред.зожение за
зп разиi ирен:ге на " Оранжериен ко.иплекс за отгТеждане на долrати и краставири в ЛН 78639.6.34
/обединени
78639.6.9 и 78639.6.114 .нестностnw „3ю.ибилията ", землището на с. Църква, община
Базчик, об.тастдобрич."

- В . Максималната изчислена имисия е над 3 пъти по-ниска дори от средноденонотната
норма за опазване на човешкото здраве (µg/т3).

6ХОДhИ nAPAhETPN HA МОДЕЛА

ПАРАhЕТРИ НА ИЗТОЧ ИСА

ј

Изходни пnрвметри
ексималиа коицвнтр nция [mg/тЭ]
а разстояииы [т] от n оследиия иэточиик
посока [deg]
орост на вятъра иа 10 т [т/s]
пас на устоАчивост

- максимална концентрация на SOz при изгаряне на биомаса - 162 µg/ т3 , на разетояние 366
т от източника, при скорост на вятьра 1 т/s, посока от североизток и клас на устойчивост на
атмосферата - В . Максималната изчислена имисия е над 2 пъти лод средночасовата норма за
опазване на човешкото здраве / 350 µg/ т'/.

вХОДFИ ПАРМfТРИ HA МОДЕЛА

ј

Г{АРАNЕТРИ НА ИЗТО -#irtCA

Изходии пnраметри
аксимапна концеитр nция [mgJm3j
а разстояние [т] от последмия иэточник
посока [дед]
корост на вятъра на 10 m [mlѕ)
лас нв устойчиеост

- максима,zна концентрация на NOx npu изгаряне на биомаса - 70 µg/ т3 , на
разстояние 366 т от източника, при скорост на вятьра ] т/s, посока от североизток и клас на
устойчивост на атмосферата - В . Максималната изчислена имисия е близо 3 пъти под
средночасовата норма за опазване на човеппсото здраве (200 µg/ т').

ВКОДhИ ПАРАhЕТРИ НА МОДЕЛА

ј

ГWРАFЕТРИ HA ИЭТОЧi#КА

Иаходни параметри
аксималив концентрация [mg/m3J
а реэстояние [mJ от лоспедния иэточник
посока [degJ
корост на вятъра Ча 10 m (mјѕ ]
лас на усторчиеост

- максимална концентрация на СО при изгаряне на биомаса - 0.029 mg/тз , на разстояние
366 т от източника, при скорост на вяrьра 1 m/s, посока от североизток и клас на
устойчивост атмосферата - В . Максималната изчислена имисия е над 300 пъти под
максимапната осемчасова средна стойност в рамките на денонопіие (10 µg/тз ).
, .,
»

Йифориация за преценяване на неабходимостта oni ОВОС на wгвестициоrгно предложение за
за разw ирение на " Оранжериен ко.нn.текс за отгтеждане на Оо.мати u краставири в ЛН 78639.6.34
/обединеии ХsХц 78639.6.9 и 78639.6.11/, ,иестиостта „3юм6илията ", землището на с. Църква, vбщииа
баачик, об.зостдобрич."

ВХОДНи ПАРАМЕТРИ НА МОДЕl1А 1

ПАРАМЕТРИ НА ЮТОЧ-и(А

Иэходни пnраметри
аксимапиа концентрация [mg/т 3]
а раэстояине [т] от последния иаточник
е посока [degJ
орост на вятъра на 10 m [mјѕ]
кл nс на усгойчнвост

На следващата таблица са представени обобщено данните на максьмалните
имисии :
Таблица Критични параметри на разсейването при експлоатация на инеталацията
за термична преработка на биомаса
Източник

Замърсител

Разстояние
от

Комин

ФПЧІо
SОг
NOx
СО

Максимална
приземна

източника

концентрация

Iml

Lmg/m 3 l

366
366
366
366

Клас на

Критична

стабилност на

скорост на

атмосферата

вятьра

[MS]

0.0135

В

~~

1

0.162

В

~

1

0.070

~ В ~

1

в"

1

0.029

От направените изчисления дотук и сравнението със сьответните норми за
качество на атмосферния въздух е видно, че максималните приземни концентрации на
замърсителите са значително под допустимите норми .

Лрогнvза за въздействието
- териториатен обхват - .цалък
- степен на въздействие - незначителна
незначително по вре:ие на експлоитацгитта ;

по

време

на

строителството ,

-

продължителност на въздействие - краткотрайно през
строителство и дъ.тготраино преs експяоатационния период ;

-

честота - вре,иенно при строителството и периодично при ексnлоатагfията;

-

кум vR ативни егJзекти — не.

периода

на

в Одь
Ловърхностни вvди
Оракжерийния комплекс попада в обхвата на: « Повърхностно водно тяло „р. Батова - от с .
Батово до вливане в Черно море " с код BG2D0800R001, определено в добро екологично и много
лошо химично състояние . Тялото е определено в риск, с фактори на риска - азот. За тялото е
неприложимо n рилагане на изключения от постигане на добро състояние . Поставените цели към
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flнфоциация за nреценяввне на иеибхvдимас ►лтв ом ОВОС но vнвестщионно nредложеиие зv
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2021 г. са : запазване па дабро екологично състояние ; предогвратяване на залrьрсяването и
постигане на добро състояние по химични елементи - живак; предотвратяване , лрогресивно
иамanяване и прекратяване па веднъж или на етапи на замърсяването от емисии , зауствания и
изпускания на приоритетни и приоритетно опасни вещества

Подземни вnди
Ораижерийния комллекс попада в обхвата на:
• Поцземно вадно тяла „ Карстово- лорови води в неогеп-миоцен-сармат Изгрев-ВарнаБvтево-Батово " с код BG2GOOOOOON018, определено в добро количествено м лошо химично
еъстояние по показател - NO3. Тялото е определено в риск по химнчно сьетояние с приложено
изключение от постигане иа добро състоянме ла основание чл . 1 56 в от Закона за водите.
Поставеии цепи към 2021 г.: предотвратяване в,-гошаването ма химичиото еъстаянне по
показателя NO3 и намаляване под ПС, обрьшане на посоката на възходящата тенденция ;
опазване , подобрявагге и възстано sяване на вадното тяло за пости rлне на добро химично
състояние : постигане на добро количествено състояние с намаляване на водовземането в
системи със значим натиск на черпене; опазвагiе на добро сьrтояние в эоните за защита на
водите окола питейно-о"итоsите водоизточници чрез спазване на забраните и ограниченията в
Наредба 3/2000 г. за СОЗ .
• Подземно водно тяло „Порови води в nалеоген-еоцеи Варна-Шабла" с код
BG2GOOUOOPGU26, опре;зелено в дооро количествено и лошо химиино състояние но показател
NO3. Тялото е определено в риск по химично състояние и в риск от значим натиск от
водовземапе. Приложено е изключение от постнгане на добро състояние на основанне чл . 1 56 в
о Закона за водите ( чл. 4.4. от РДВ ). Постаsена цел кьм 2021 г.: постигане па доn'ра състояние .
• Лодземгю воцно тяло „Карстови води в ма,-гм-валанж" с код BG2GOOOJ3K1040, което е
определено в добро котичествено и химично състаяние . Тялото не е определено в риск по
химично и количествено съетояние и за негn е неприложимо прилагане па изключения от
nостигане на добра състояние . Поставена цел към 2021 r.: запазване на добро еъетоянне .
Програмата от мерки мъм ПУРБ предвижда следните мерки , имащи отнлшение към
инвестициоиното предложение :
• Мярка: „ Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и
дейности па етап инвестиционните предигоженгцг " е предвидено действие : .,Оценка на
допуrгимостга на пови инвестиционни намерения съгласно ЛУРБ:
• Мярка : „Опазване па химичното състояние на подзем ii ите води от замърсяване и
влошаване " с предв ►tдено действие : ,.Забрана за извършването на дейности водеwн лo
отвежданего в подземггите води на опасии вещества";
• Мярка : „Лредотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземггите води " с
предвидено действие : " Забрана или о rраничаване на дейиости, които увеличават риска за пряко
►ь.эи непряка отвеждане на приоритетни u опасии вещества млк други замърсмгели в подземните
води, включително разкриването на подземиите води на повърхносrга. чрез изземване на
отложенията и почвите, покриващи водното тяло";
• Мярка : ..Опазване на водите от замърсяване с препарати за растителна зашита" с
предвидено действие : „Забрана за угютреоа на ПРЗ от професионална категория за употреба
върху зони за зашита , определени в Закона за волите, или други площи , определени със заповед
гіа MOCB.
• Мярка : „Приnагане на разреши гелен режим по реда ма Закона за водите за водовземане
от повърхностни и от подземг i и водм , вкл. изгра:кдагге на свързаниre с това съоръжения " с
предвидено действие : .Лрилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за
видовземане от nовърхностни и от подземнк води , вкл . изrраждане на свързаните с тови
съоръжения ".
• Мярка : „ Намаляване на замърс:яването с нитрати от земеделски източници " с действия :
„Забрана эа тореие в определени периоди ат време съгласна Програмата от мерки за
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ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати па МЗХ ", ,Лрилагане на лриетите
програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от
земеделски източници в нитратно уязвими зони ", „ Прилагане пы Националните стандарти за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаrаните фермери и
при изпълнение па проекти по ПРСР".
• Мярка : „(l рила tпне ма екологични практики или най-добрите налични техники за
ограничаване на отвеждането в подземките води на замърсяваши вещества ".
3aru зц защ tипа ria вооите по чл. 1 1 9а от Закnпа зи водите. ('U3 и спс:lифичии иsисквпния и
.иерки в ЛУРБ.•

•

Зони за защита на водите, съгласно чл . 1 1 9а, ал. 1 от Закона за водите: Подземните
водни тела са олределеии като зони за защита на пнтейните води, съп-тасио чл. 1 1 9а, ai.

1, т. 1 от ЗВ, с кодове BG2DGW00000()N018, BG2DGWOOOOOPG026
BG2DGW000.13K 1040.

и

•

Оранжерийният комплекс попада в зни в които водите са чувствителни към
биогенни елементи : нитратио уязвиЧа зона (Северна зона) и чувствителна зона,
съгласно чл . 1 19а. ал . 1. r. 3 от Закона за водите.

•

Комплекса попада в запц ► тените зони, апреll елени или обявени за олазваrsе на
местообитаиия и биологични видове. в които поддържането или подобряването ха
състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване, съгласно чл . 1 19а, ал. 1. т. 5
от ЗВ: защитена зона с код BG0000102 и наименование „Долината на река Батова".

•

Санитарно-охранителни зони около водоызточниците н съоръженията за питейнобитово водоснабдяване : Предвидените дейности попадат в границите на дояси 1I u I1I
на СОЗ на минера;tии водонзточници „Tx-l5x", „С-29", ,.Р-54х . ,,Р-бх " и „P-179xОсеново ", определени със Заповеди па Министьра на околната среда и водите с NsPД-

662/22.08.2012 г„ NsPД- 663/22.08.2012 г„ NsPД-209/09.03.20)2 r., Ns РД-208/09.03.2012
г. и NеРД-206/08.03.2012 г„ както и в границите на пояси II на СОЗ на „Вн-35х
Кранево ", определена сьс Заповед на МОСВ NрРД-255/22.04.2008 г. и още 17 бр.
минерапни сондажи .
В Лрограията от .ыерки кь.и ЛУРБ са зwiоженц стедните .мерки:

•

•

Мярка : „Забрани и ограничения за изпъl7 нение на дейиости в зоннте за зашита на
питейните води и в определениге санитарно-охранителни зони (СОЗ ) и буферните зони
около водовземпите съоръжения/системи" с предвидени действия : „Коитрол иа
ограниченията и заораните в гранииите на СОЗ и зоните за защита на питейни води " и
Спазване на -3абрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната
списъка по Лриложение Ns3 към Нацианалния ката.лог от меркн (ЛУРБ)";
Мярка : „ Ллаt ► ирането и осъtцествяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не
противоречат на режимите на защитениге зони , постановени със заповедите за обявяването
н tL-tановете за управлението иаы, както и на режимите на защитените територии, въведени
със Закона за защитените територии , запаведите за обявяването и плановете за
управле ti ието им ";

•

Мярка : „ Планаве , прогрими , проекти и инвестиционни предложения , предмет на ПУРБ,
попадащи в оохвата на при.-гоженията hъм ЗООС или извън тях , както и под разпаредбиre на
ч:-t. 3( от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостга им с предмета и целите на опазване па
защитените зони и могат да бъдат одабрени само елед реtиениеlстановище па ОВОС/ЕО/ОС
за одобряванеlсъг:іасуване, при съобразяване с лрепоръките в извършените оценки, както и
с условията , изискванията и мерките, постано sени в реи ► ението/станови tцето ".
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Информагlия ia последнити годииига оценки на сьстоянието ии водното nгя. го по дании vпг
провеждаиия ,иониторинг на водите и заключетие оnгносно нсигичието на даггни зи влvсиавине,
подоо"ряваие на състояиггето ни водното тАла спрн.ио ицененnтv в ЛУЛБ.
Съгласно цанните от провецения мониторинг през 2019 г.:

- повърхностно водно тяло с код: BG2D0800R001 е & добро екологично състоянке и
неизвестно химично състояние . Наблюдава се тенденция към запазване на екологичното
съrтояние, спрямо оцененото в ЛУРБ;
- подземно волно тяло с код: EiG2G000000NUt8 няма промяна в състоянието спрямо
оцененото в ПУРБ . В района на ИП не са установени превишения над стандарта за качество по
Наредба N~ 1/10.10.2007 г. за проучване , ползване и опазване па подземните води .
- подземно водно тяло с код : BG2GOOOOOPG026 няма промяна в състоянието спрямо
оцененото в ПУРБ.
- подземно водно тяло с код: BG2GOOOJ3K1040 няма промяна в състоянието спрямо
оцененото в ЛУРБ.

Инфvр.иагlия за съtуесnтвуеащ и разрешеи натиск и неговите napawempu, коiгто предиsвиква или се

очаква да предизвики въздейс ►пвие върху зисег► гатvтn ►говърхностио еоднv тяло и/или mena в paйvtra
на инвестициогиготv пред.тожение :

За повърхностно водно тяло с код: BG2D0800R001 въздействие оказва следния вид натиск :
дифузни източниии - селеко стопаггство , зауствания , които не са свързани с канan изационната
мрежа, атмосферни отлагания ; чернене/отклоняване на оттока (водовземане )
За подземно водно тяло с код : BG2GOOOOOON018 въздействие в района на ИП оказват
следните видове натиск : площ заета от подземен добив па манганова руда.
В обхвата на повърхностното аодно тяло няма съществува wн обекги с издадени
разрешителни съгласно Закона за опазваие на окоri ната среда и Закона за водите .
В обхвата на подземното водно тяло с код : BG2GOOOOOON018, в радиус от 1,0 км от
предвидения за изграждане ТК няма водоизточници с действащо към момента разрешително за
водовземане от БДЧР.
Ог~еики по чл. 26 но nm Наредба 1 за проучване, попзване а опаsване на подsе.агните води

Gъществуващият водоизточник ТК-1 .,Чавдар Василев Георгиев - Църква ", с географски
координати N 43°2508,780" Е 28°0039,792" ще черпи вода от ПВТ с код BG2GOOOOOONU 18
..Карстово порови води в неоген-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово ", представляващ в района
първи водоносен хоризонт.
Gъгласио Баланса па ресурсите на подземните водни тела, горепосоченото е в добро
количествено състояние - няма превишения на общото годишно черпене над определените
разnолагаеми ресурси и не е установена тенденция кьм понижаване на водните нива .
Определени са следните ресурси за ЛВТ за м . юли : разполагаеми ресурси - 1903,6 л/с , общого
разрешено водно количество -295,86 л/с по издадени разрешителни и от кладенци за

задоволяване на собствени потрео' ности на граждани и свободннте водни количества - 1607,74
л/с. Искането па заявителя е за разрешен годишен воден обем от 9340 м з/год. (ередно годишно 0,29 лfс). койта може да се добива от посоченото подземно водно тяло .
ТК попада в част от подземното водно тяло, в което не са установени до момента
средногодишни концентрации по - големи от станцарта за каиество .
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В радиус от 1,0 км от съществуващия кладенец няма изградени водоизточници с
действащо към момента разрешително за водовземане от БДЧР от същото подземно водно тяло .
Изграденият ТК . е с дълбочина 130 м, разкриваш първото от повърхност и под_земно
водно тяло .
Конструкцията па ТК е : от О,Ом - 17, Ом - метan на обсадна колона 0324/6,3 циментирама; от О,Ом - 130,Ом - PVC експлоатационна колона Ф 160, тип „румънска", фитгтьрна
в интервали : от 35,Ом - 40. Ом ; от 65,Ом - 70,Ом и от 80,U м - 1 10, Ом ; в задтръбно пространство or
30,Ом - 130. Ом - гравийна засипка с 04-8, а от 30,Ом до устие с чакъл и бетонова смес най-отгоре.
Радиус на влияние до R=15 м .
HнфоЛмация за cevo"одните вvдн tг ресурси в частти от подземното ыодно тя.зо. от което се
предвижда вvдовзе.мсме (чрез сьи/есnгвуващи ли црез нови съоръжения), опасността от
зсгмърсяване ни подзелпгите води в процеса па изграждане па нови трьо"ни (еvндажни) rсладенци и
изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Съгласно Баланса на ресурсите на подземиите водни тела , горспосоченото е в добро
количествепо състояние - няма превишения на общото годишно черпене над определените
разполагаеми ресурси и не е установена тенденция към понижаване на водиите нива .
Определени са следните ресурси за HBT за м . юли : разполагаеми ресурси - 1903,6 л/с, обшото
разрешено водно количество - 295,86 л/с по издадени разрешителни и от кладенци за
задоволяване на собствени потребности на гра,кцани и свободните водни количества - 1607,74
л/с. Искането на заявителя е за разрешем годишен воден обем от 9340 мз / год. (средно годишно 0,29 л/с), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло .
Прн експлоаташая на rьшествувашо съоръжение помпеното оборудване трябва да бъде
избрано с ггодхопящ дебит и понижение , които да не създават надвишаване на разполагаемите
ресурси на подземното водно тяло , ув,реждане на сухоземните екосистеми , изменение на
посоката на потока.

Заключение и прогrrозно въздетлствие
Инвестиционното предложение за увеличаване на черпенето на вода от тръбния
кладенец с допустимо защото са изпълнени следните критерии :
о не се очаква надвишаване па разполаrаемите ресурси ;
о не се очаква привличане на солени иi и замърсени води от повърхностни водни
тела с по-ниско от добро екологичио и/или химично състояние и/или от други
подземни водни тела в лошо състояние;
о в района на ИИ няма пуикт па НИМХ за определяне на естествените ресурси и
посоката на потока и не се очаква влияние при изграждане и експлоатация на
сондажа;
о дейностите в ИП не противоречат на мерките за опазване на водите, предвидени в
ПУРБ 2016-2021 г. описани no- горе .
о ИП предвижда водовземане от подземни води . Разрешеното черпене от водното
тяло не надвишава 60 на сто от разполагаемите ресурси от подземни води за
предходната година .
о Реan изирането на инвестиционното предложение няма да окаже значително
въздействие върху водите и водните екосистеми при условне, че :
•
•

бъдат спазени нормативните нзисквания и мерки, rгосочени в етановището
на БДЧР;
не се допуска замърсяване на водите и влошаване па съетоянието на
водните тела.
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о

Лредвидените дейности в ИЛ не се очаква да доведат до негативно въздействие върху
екологичния потенциал и химичното състояние на повърхиостното водно тяло, както и
върху химичното и количественото състояние на подземното водното тяло .

о

Инвестициоиното предложение е допустимо спрямо Ллана за управление на речните
басейни 2016-2021 г.

•

Степен ни въздействие — незначители v;

•

Териториален одхват — .мцzък;

•

Продъ:ч:жггтелност — дьлг_vтрайно ;

•

Честоти — постояино;

•

Не съгцествува възможиvст зи умулативни и сииерг. ичии въздействшг .

Ме ки:
о

о

о

о

о

о

о

с
о

За промяна в параметрите и условията иа Разрешително N22 1520459/31.01.2021 г.,

трябва да се подаде заявление за изменение на административния акт, съгласно
Приложение Ns31 към Заповед N9 РД-392/06.0 б.2017 г. на Министьра па околната среда
и водите за одобряване на образци на заявления за издаване на разрешителни по Закона
за водите .
Съгласно чл . 26 от Наредба Ns 1 за проучване , ползване и опазване на подземниге води
при водовземане от сьществуващ сондажен кладенец : за експ.-гоатацня на водоизточника
пом nеното оборудване да бъде избрано с подходящ дебит и понижение, които да не
създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане
на сухоземните скосистеми , изменение иа посоката на гготока .
Необходимо е да сс спазват забраните и ограниченията за извършване па дейности ,
които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане па опасин и вредни всшества в
подземните води, регламентирани в Наредба Ns3/2000 Г. за G03, както и забраната в пояс
11 за торене при съдържание иа нитрати в подземните води пад 35 mg/1.
При извършен химичен анализ и установени отклонения в стойностите на изследваните
показатели и риск за влошаване на състоянието на водното тяло или непостигане на
целите за опазваие иа околната среда , съгласно чл . 50а от Закона за водите, условията в
разрешителното могат да бъдат преразгледани .
Съгласно чл . 46. ал . 4, т. 1 от Закона за водirге, не се изисква разрешително за ползване
на воден обект в случаите на заустваие на битови отпадъчни води за обекти извън
границите на населените места и селищните образувания при : :иаксима.лно денонощно
водно количество до 10 куб . м на денонощие и до 50 еквивалентни жители, и оси ryрено
най- малко първично пречистване на отпадъчните води.
Да не се допуска заустване на води с друг характер освен битово -фекапен (отпадъчни
води от жилищни местообитания , места за услуги и работни места, които са резултат
пренмушествено от човешкия метаоолизъм и от битово-домакииски дейности) в
безооточната яма.
След изграждане па канализационна мрежа в района, е необходимо собственика на
имота да предприеие действия за присъединяване към нея, след ск.лючване на писмен
договор е ВиК оператор .
Да се спазват определените норми за напояване, съгласно Приложение 2 от Наредба за
нормите за водопотребление (ДВ бр. 103127.12.2016 г.).
Да се спазват изискванията и пределно допустимите стойностм на показателите ,
посочени в Приложение Ns1, към чл . 5, ал . 1 на Наредба Ns18/27.05.20б9 г. за качеството
на водите за напояване на земеделеки култури , както и провеждане на собствен
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мониторинг на водите , използвани за поливни нужди, с цел създаването на възможност
за анализи, оцеика и проrнози за състояннето на водите за напояване .
Да се спазват изискванията на Наредба Ns2/13.09.2007 г. за опазване па водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници и утвърдената от МЗХ и МОСВ Програма от мерки за ограничаване и предотвратяването на замърсяването с нитрати от
земеделски източници в уязвимите зоки за периода 2020 г. -2023 г.
Съгласно чл . 1 18а и чл . 118 в от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване се
забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.
В еъответетвие е разпоредбите на чл . 116 от ЗВ , веички води и водни обекти следва да се
опазват от замърсявано и увре•,кдане . При реализиране на ИП да се спазват следните
мерки за недо nускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните
води : Да се предвидят специални мерки и резервно оборудване при аварийно спиране на
помпите осигуряващи рециркулация на дренажния разтвор; Подовете на помещенията
съхраняващи препарати за растителна защита да бъдат водопnътни и в тях да не се
допуска разлив на вода, да се предвидм само сухо почистване ;
Да се при.лагат Национапнипе стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състоя пие .
Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата па мерки към ПУРБ 2016-2021 г.,
ПУРЙ 2016-2021 г., Станоаище по ЕО на ПУРБ Ns6-2/2016 г. и Становище по ЕО на
ПУРН №2-1/2016

Геололска саеда

Геолого -тектонска характеристика ьа проучвання участьк
В геолого-тектонско отношение районът е добре изучен . В геоложкия строеж на
района участват малм-валанжински, кредни , палеогенски и кватернерни седименти . Основен
обект на проучване предетавляват горноюрско-долнокредните седименти/малм-вапанжин/.
Тъй като водовземното съоръжение ще разкрива геоложкия разрез до
малм - валанжина , то характеристиката ще обхва tца включително и тях .
Мал.м - валанжин /J3- КI°/ - има
територия •га на Североизточна България .

Счита се , че долната част на
Литоложкото разнообразие и липса
затруднява прокарването на долиата
валанжинските
седименти
да
се
комплекс . Независимо от едно образието
на три зони :

повсеместно

разпространение

ыа

комплекса има горноюрска възраст .
на достатъчно характерна фауна ,
юра я кредата . Възприето е иалм обособяват
в
единен
карбонатен
си , комплексът може да бъде разделен

- доломитова - разположеиа в основата на комплекса и е изградена от
различни по структура доломити .
- преходна - изградена от варовици , доломити и преходните им форми в
незакономерно редуване и без рязка граница на прехода .
- варовикова - изградена от кристалинни варовици , псевдооолитии и
органомеханични , различно окарстеки и напукани .
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Пълната им дебелина в района на проучване е до 500-550 м .
Горна креда/К:/- седиментите са представени от бели , светлосиви
варовици . Съдържат примеси от глинесто вещество и глоуконитен материал .
Имат посеместно разпространение . Дебелината на отложенията 30-40 м .
Долен - среден ео w ен - изграден от пясъци и пясъчници в основата си . В

горната си част е представен от варовици , светли с нумулитна фауна .
Дебелината му е в границите от 50 до 60 м .
Горен еоцен - изграден от мергелн , неравномерно пясъчливи и варовити
на отделни интервали . Дебелината му в района е в порядъка на 190 м .
О.зигоцеи - представен от глини , сивозеленикави ,
песъчливи . Дебелината в района е около 250 м .

в

основата

са

Неоген - изграден предимно от глинести варовиии , мергели , глинести
пясъчници . Дебелина на отложенията е около 200 м .
Кватернер - като ияло е представен от еолични , делувиални наслаги с
дебелина 15-25 м .
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Фвг.Геоложка карта ва района ва проучваяе , М 100000

Матката дебелина на кватернериия почвеи с_чой и г•тинестия характер на
отложенията , сарматските варовици под тях и равниния терен са факторите които
vсигуряват добра устойчивост и носимоспособност на геоложката осиова. Това се отнася
и sa поведението на терена при сеиз.иично въздействие.
Лроектът не предвижда нови строежи с дълбоко навлизаке в земната основа. ИЛ
не изисква допълнително задравяване на зе✓кната основа. Въздействието на ИП ще е
незначително.

Почвы

Терените предмет на ЙП попадат във физикогеографската подобласт на Приморска
Дунавска равнина в Добруджанско -Фраигенската морфоструктурната форма. Според
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почвената класнфнкация, почввте в района са "излужеп и черноземн" / LEACHED

CHERNOZEMS FAO-UNESCO/.

Те са представени от разновидността : "Средно до силно излужеии чериоземн,
образувани върху изветрели варовици и варовити мергели "
Почвите имат сравнително мощен почвен профил, състоящ се от хумусно акумулативен хоризонт / 60 - 80 ст/ и безкарбонатен преходен хоризонт /30 - 50 / ст.
Почвите са тежко - песъчливо - глинести, средно до силно излужени. Хумусният хоризонт е
много тьмно - кафяв, с троховидно зърнеста структура, като карбонатите са иsмнти над 90
ст /карбонатен мицел в профила почти липсва/. Преходният хоризоит е светлокафяв.
уплътнеи, тежко - песъчливо -глинест и с буцеста струкryра. Водопропускливостга ым е
добра и варира от 0,6 до 1,3 m./h. Почвите са добре запасени с хумус / 3- 5%/, отличават се с
добри оо" щн физични свойства - добра водопропускливост и добър въздутен режнм.
Излужеиите черноземи са подложенн на ветрова ерозия, а по склоновете на суходолнето ы
на водsа ерозия.
Нарушени терени

В момеита в района не са открити почви, замърсени с отпадъци и вредни вещества,
както и микросметища.
С цел ограничаваие и локализиране на въздейrгвията от стронтелството върху
почвяте е необходимо да се спазват изискванията на Закона за почвите и на Наредба J1~
26/1996 за реку_лтивация на нарушени терени, nодобряване на слабопродуктивни земи,
отие,ыане и опо_пзотворяване на хумусния пзаст (ДВ 89l1996 г., 30/2002), като хумусният
слой се събере на временно депо (депа) и се върне за рекултивация в зелените площи на
жилищните обекти . Ограничителните условия за депото са: височина на пластовете за
депониране до 6 т, наклони на скатовете на депото 1:3.
Въздейств tиг riu време на експлоаniаqия на обекпгиіrrе

ИП не предвижда nромяиа предназначението на земеделска земя, поради което не се
очаква безвъзвратно отнемане на естествените функцнн на земи.
Оранжериикня комплекс с дейностите си има много елабо/ незначително въздействие
върху почвяте.
Прогнозно вьздействие
•
•
•
•
•

Степен на вьздействие - незначителна ;
Териториапен обхват - мальк;
Продължителиост - дьлготрайно ;
Честота - постояино;
Не се очакват кумулативни и синергичии въздействия.

111 ~ .i гг вибрацпи

В олизост до територията на ИП не са правени постянни изследвания н измервания
за шумово натоварване.
Райоиът не е натоварен с постоянни източници на шум и вибраqии .
Шум ще бъде емитиран и по време на експлоатацията от доставка на биогорива и
товаро-разтоварни дейности при изнасяне на продукцията.
Проекrьт не предвижда мапини исъоръжения, както н дейности - източници на
надиорменн пryмовя нива.
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цlумът ще е незначятелеи , локално проявен и без засягане на населени места.

Въздействне въаху о nата

Въз основа на анализа за месгоположеннето на обекта, технологията за производство
на зеленчуци , предвиждания начии на експлоатация и климато -географските особености на
района се установяват две групи потенцнални рисковн фактори за увреждане здравето на
хората:
- по време на строителството - при реализацмята на ИП - прах от дейности и шум;
- по време на експлоатацията на обекта - незначително количество газове от горивни

процеси и прах и траиспортни гадове при доставка на биомаса и изнасяие на
продукцията.
Установените потенциални рискови фактори следва да се съотнесат диференцирано
към населеинето от най-блнзките населенв места, към временио или пребиваващите лица в
съседныте ниви и кьм работещите в обекта.
Първата група потенп.иалнн рискови фактори (по време яа реализацията на обекта)
ще имат отношение главно към работещите по изграждането на обекта, в по-малка степен
към временно пребивавщите около площадката при обработването на земеделските земи .

За потенщаалните рискови фактори от втората група (по време на експлоатацията на
обекта) е характерно това, че те биха ималя отяошеике единствено към работещите, тьй
като най-близките жилищни сгради се намират яа около 509м.

Tepurnopuu и/и zu зони rьс специфичен хигиенно-охрани iпетеп статцт
Проекrьт не предвижда изграждането на обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут .
tiу .птvпио-историческо наследство

Не се очаква никакво въздействие върху открити/регистрирани археологически и
исторически паметнити, тьй като ораfnкерийния комплекс е зяачително отдалечен от тях :
- Оброчище - късноантична крепост 2.2 км източно от HH, обявена, "местно

значение";
-

2.

Оброчище - късноантичен некропол южно от селото , до път I-9- намира се на
4,4 км южно от ИП ;
Антично селище и крепост - землище Храброво - намира се на 960м
североизточно от HH.

Въздействие върzу елемеитн от Нацноналната екологичиа мрежа,
включително на разположенвте в близоrг до нивеrгицноиното предложевие.
Зии ~ глпена зона "Батова " BG 0002082

Описанне и анапиз на въздедrгвнето на ИП аърху видове, предмет на опазване в
защитсиата зопа - птидн
Възиожннте i грег: и нъз:i ействня са :

-Унищожаване на местообитання
-Фрагментация на местообитания
-Смъртност на индивидн
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-Прогонване на птици заради засилено човешко присъствие
Визлгоасннте і: освенн въздействня са :

-Влошаване качеството на съседиите местообитания заради безпокойство (пryмово и
светлинио замърсяване)
-Влошаване качеството на съседните местообитания в еледствие пресушаване на вzажни
зони
-Влошаване качеството на съседните местообитания
-Влошаване качеството на хранителните местообитакия и хранителната база в еледствие
замърсяване
-Влошаване качеството на съседните местообитания в следствие изхвърляне на отпадъци
По-долу са представени въздействията, които се очаква да нма върху птиците реализирането
на разшнрението на оранжерийния комплекс . Конкретните въздействия върху всеки едии
вид, предмет на опазване са олисани .
Очаквано отрицатезшо въздействие върху видовете птиqи, предмет на опазване по точики 2,3
и 4 в защитената зона в резултат от реалнзирането на uH. Обозиачения в колона „Не се
очаква защото...":
1. Видът целогодишно не се среща в местообитаннята, коитл са част от терена на ЙП.
2. Видът може да се среша в местообитаиията. които са част от тереиа на ИП или в ыепосредствена
олизосг, но това е нередовно, епнзоднчно, случайно н/или фигурира в Стандвртния формуляр за
защитената зона с ия,зостыа оценка „D".
З . Видът целогодишно или прсз отделен скзон може да се среща редовно в месгооn"итанията от терена
на ИП, но не ги изпо.пзва пораnн бiнзосгга ва урбанизирана терктория , населено мяrrо иsи др}та причнна
4. Видът може са.ио да прелита високо ыад терена на Ю7 по ереЧе на хранене или миграция .
5. Видът е свнаитропен илв нечувствителеи къЧ антропогснио въздействие.

No

ввд

Очаква се въздействне :

Не се
Очаква

въздействие
защото:
1

Голя,и гиурец

1

2
3
4
5

Черноврат гмурец
Черноryrи гиуркач
Матьк кореиоран
Розов пе,7икан

1

Без въздействне

б
7
8

Къдроглав пеликаи
Голям корморан
Ноиfиа чапла

9

Голяма бяла чапаа

10
11

Малка о'яла чапла
Сива чапла

12

Ръждива чапла

13

Бяла лоnатарка
Блестяи: ибис
Черен щъркел
Бял гцърке.л
Лоен .лебед
Сива гьска
Голяма белачела гъска
Червеногужа гьско
Ръждив аигьч
Фииг

1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
1
1

Без въздействие
Без въздействне
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействне
Без въздействие
Без еъздействие
Без въздействне
Без въздейетвие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействне
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие

14

15
16
17

18
19
20
21

22

Без въздействне
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1
Без въздействие
Шитоопашата патица
1
Без еъздействие
Зеленоггава патица
1
Зимно бьрне
Без въздействие
Кафяваггава потапница
1
Без въздействие
Kavy:іama потапница
1
Без въздействие

/обединени .

23
24
25

26
27

28
29

30

31
32

33
34

35
36
37

38
39
40
41
42

43
44
45
46
47

48
49

50
51
52

53
54

55
56
57

58

59
60
61
62

63
64

65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Среден нирец
Маrьк нирец
Заънарка
Осияд
Черип каня
Червена каня
Белоzаав леигояд
Оре,т sмияр
Тръстиков блаnгар
Ливаден ататар
Степен блатар
По:тски блатар
Голям ястреб
Малък ястреб
Късvпръст ястреб
Обикновен .мишелов
белvопашат .миwелов
Ма:rьк креслив орел
Ска;тен орел
Крьстат (царскиl орео
Мwтък ор<wт
Ope.n рибар
бетошипп ветругика
Черношипа ветрvшка
Орко
Веиерна ветручггка
Сокол скитник
Ловен соко,7
Сив жерив
Ливиден дърдавец
Зете ►гоножка
Лиска
Туритик
Речен дъждосвирец
Голя.н горски водобеzач
Малка черноz7ава чайка
Чайка bуревестница
Жълтокрака чайка
Речна чаiгка
Бухал
Синявица
Земеродио рибарче
Коsодой
Черен кги•гвач
Сириыски пъстър кълвач
Белогрьб кьлыач
СредеН пъстър къаваи
Сив кълвач
По.тска бъбрица
Горска чучутига
Дебе.токлюна иучу.тига
Късопръста цучулига

1

Без въздействие

1
1

Без въздействие
без въздействие

3
1

незначително
Безвъздействие

1
1
1
1

Без
Без
Без
Без

2

незначително

1
2
1
1
l
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Без въздействие
незначнтелно
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
незначително
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие

въздействие
въздействие
въздействие
въздействие

1

Без въздействие

2
1
1

Незначи-reлно
Без въздействие
Без въздействие

1

Без въздействие

1
1
1
1

Без
Без
Без
Без

1
(
1

Без въздействие
Безвъздействие
без въздействие

1
2
1
1
1
3

Без въздействие
незначително
Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
незначително

2

незначително

1
1

Без въздействие
Без въздействие

въздействие
въздействие
въздейсгвне
въздействие
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80
81
82
83

84
85
86

1
1
1
1
2
2
3

Черногьрбо каменарче
Паvубе7оврата _мухолоека
Голлм .иасл, присмехулник
Хстребогушо коприварч

Уервеногъро"а сврачка
Уерночела rвраика
Градииска овесарка

Без въздействие
Без въздействие
Без въздействие
без въздействие
незначително
незначително
незначително

Гиезпятн випове.
Гнездовите ансамбли от лтиди в обработваемите площи , където попа,дат н имотите на
Инвестятора, са бедии на видове. Доминира полската чучулига (Alauda arvensis), a други

типични видове са жълтата стьрчиопапыа (Motacilla flava) u пъдпъдъка (Coturnix coturnix).
По-рядко се среща качулатата чучулнга (Galerida cristata), яребицата (Perdix perdix) u сивзта
овесарка (Miliaria calandra). От гнездещите в агроекосистемите в района на инвестицнонното
предложение видове птици, няма такива включеии в приложение I на Директива 79/409
ЕЕС.
Поради факта, че мястото граничн с други обработваемя площи , както и с пустееща земя е
храстanаци — част от тях окрайнини на гори , то е възможно безепакайство на видове,
предпочитащн като местообитание откритите терени — обработваемите площи (ниви ),
пасища, крастовите съобщества, както н окрайнини на гори . Повечето от тях е възможно да
се хранят в непосредствена близост до терена на ИП или на самня терен .
Това са вндовете:
Градииска овесарка Emberiza hortulana — предпочита групи дървета или окрайниин на гори
в близост до открити пространства (включително и обработваеии площи). Не е устаиовена
на територията на uH,. възможно е в близка аеобработваема площ да гнездят 1-2 двойкн в
близост до ИП
IIолска бъбрица A пthu.s campestris — предпочита пасища и поляни . Не е установена на
територията на HH, възможно е в близка необработваема площ да гнездят 1-2 двойки в
близост до HH.
Снрийски пъстър кълввч Dendrocopos syriacus — Обнтава грацини н паркове, а по-рядко
разредени гори . Не е установен в гората в близост до -reрена, но е възможно да гнездят до 2
двойки .
Червевогърба еврачка Laпius collurio — обитава храсти и окрайняни на горн в близост до
открити простраиства. В близката необработваема площ и в окрайнините на гората, е
установена от 1 двойка.
Черночела сврвчка Lanius miпor — Предпочита окрайнинн на гори и групи дървета. Не е
установена лри посещението на терена, но е напълно възможио наличнето до 1-2 двойки.
Яетребогушо кодриварче Sylvia пisoria - обитава храстн и окрайннии на гори в близост до
открити просzранства. Не е установено на територнята на HH. Възможно е в съседна
необработsаема площ да се установят 1-2 двойки.
Горска чучулнга Lullula arborea - Предпочнта окрайиипи на гори и групи дървета.
Установена е една двойка в окрайнина на гора на 90 м от терена.
~

Градииска овесаркд Emberi..a
hопдlопа_ Поiска оъбрнив
A пlhus caмpestrзs. Сириilски
пъсiър ю.лвач Lkndrocopos

СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Разиножаваие

І

M11 ы грицы я

ј

Зимуване

ј

Об[да
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Оbезпокояеане (0,1 т)"

0.1

0.1

0.2
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Замърсяваие (0,2 т)

0.1

U.1

Биокорндори (0.8 т )
Гсогр. свързаносг (0,8 т)
U?

Общо

9.1

.

Оцеика
0 = няма въздействие
от 1 до 3— слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специаэn;и
мерки освен

спазване на най-добрите практики при строеж и експлоатация;
от 4 до 6 — ередно по етепвн въздейетвие, което е необходимо да се отчете в комбинация с

други
фактори и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване
от 7 до 10 — значително въздействие, което е необходимо да бъце премахнато чрез избор на

алтернатяви
или прилагане на смекчаващи я компенсатории мерки
Очакванията са, като цяло видовете да не бъдат засегнати, но е възможно да има
косвено много слабо неrативно въздействие през строителиия период. Видовете са масово
срещани в страната и със стабилии популации .
Очакваното отрицател iо въздействие върху тези видове ще е краткотрайво н елабо,

свързано с обезпокояване през размножителния период и по време на хранене, както и с
шумово и светлинно замърсяване в близост до местата на гнездене no време на
строителството . По време на експлоатацията въздействието ще е нищожно /предвид нискня
урбанисгячен натиск/ , но дылготрайео, периодичио.
Видове. които могат да използват терена на ИП по време на миграция
Тези видове не гнездят на територията на ИП и в непосредствена близост до граиицяте й .
Предвид близостса на построените вече оранжерии, път и урбанистични структури , не се
очаква да почиват в близост до терените на оранжерийния комплекс . Виджвете по време на
мнграция могат да прелетят над територията на ИП.

Това са 27 вида: Синявица /Coracias garrulus/, Кръстат (иарски ) орел /Aquila
heliaca/, Осояд /Pernis apivorus/, Червеногуша мухоловка /Ficedula parva/, Късопръст ястреб
/Accipiter brevipes/, Розов пеликан /Реlесапиs onocrotalus/, Къдроглав леликан /Pelecanus
crispus/, Черен щъркел /Ciconia nigra/, Бял щъркел /Ciconia ciconia/, Червена каня /Milvus
milvusl, Черна каня /Milvus migrans/, Белоглав лешояд /Gyps fulvus/, Сокол скитник /Fa1co
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peregrinu/, Малък сокол /Fa1co columbarius/. Вечерна ветрушка /Fa1co vespertinus/, Белошипа
ветрушка /Fa1co naumanni/, Open змияр /Circaetus gallicus/, Орел рибар /Pandion haliaetus/,
Малък орел /Hieraaetus pennatus/, Ловен сокол /Fa1co cherrug/, Скален орел /Aquila
chrysaetos/, Голям креслив орел /Ayuila clanga/, Сив жерав /Grus grus/, Ливаден блатар /Circus
pygargus/, Степен блатар /Circus macrourus/, Полски блатар /Circus суалеиs/, Тръстиков
блатар /Circus aeruginosus/.
Всички тези видове следвайки миграционния път Via Pontica, преминават над терена, с
различна интензивност през годините, в зависимост от ветровите условия. През есенната
миграция преминават по-значителни количества. Над района са наблюдавани предимно ята
от розов пеликан , бял щъркел , черен щъркел . Конкретни цялостни наблюдения не са
провеждани . Най-близките наблюдателни „точки" са в района на с.Кремена и с . Рогачево на
около 2,5 км .
Височината на оранжерията е малка и не се очаква бариерен ефект. Не е установявано в

имота и в близост да кацат бели щъркели за почивка и нощувка по време на миграция .
Очакваното отрицателно въздействие върху тези видове ще е вищожво , дълготравио ,
постонвво .
Видове, които могат да използват терена на ИП и терените в близост по време на хранене

Тезн видове не гнездят на територията на ИП, но по време на ежедневните си
придвижвания в тьрсене на храна, могат да преминат над територията на ИП или да се
хранят на кеговата територия .
Това са 5 вида: Осояд, Ливаден блатар, Полски блатар, Обикновен мишелов и Турилик
СТЕПЕн НА вЪЗДЕЙСТВИЕ

Осояд, Ливадеи блатар,
Полски

блатар,

Размиожяване

Обнкновен мишелов н

Мигряция

Зимувяне

Месга за

tilecra за
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Мсста за

Я

Обшя
оценкя

м
~

L

~

Уинщожаване (0.8 т)
Увреждане (0.5 т ), •
Влошаване (0.3 т)**
Обеsпокояваие (0.1 T )**

0,1

0.1

0,2

Фрагиентация (0.1 т )
Закьрсяване (0.2 r)

Q1

0.1

Биокоридори (0.8 т)
Геогр . свързаносг (0.8 т )

Общо

0.2

0.1

и;

Оценка
0 = няма въздействие
от 1 до 3— слабо въздействие, което може да бъде избегнато без прилагане на специални мерки освен
спазване на най-добрите практики при стрсеж и експлоаrация ;
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от 4 до 6 - средна по степен въздействне, което е нгобходимо да се отчетr в комбинаиия с други
факторн и да се препоръчат мерки за намаляване или премахване
от 7 до 10 - значитеn но въздействие, коего е необходимо да бъде премахнато чрез избор на алтернативи
или ггрилагане на смекчаващи и ком nенсаторны мерки

Очакваното отрицателно въздействие върху тези видове ще е много елабо. Въздействието
ще е дълготравно. Въздействието се очаква, както по време на строителните работи , така и
прн експлотацията и дейностите в оранжериите . И петте вида в нашата етрана са със
стабилни популации и са масово разпространени в цялата етрана. Не се очаква нарутение
или унищожаване на мащабни хранитеzни площадки н фрагментация.

[Сумулативеи е ~ ект

IСъм настоящиа момент в община Балчик са процедирани множество
инвестиционни намерения, предимно за разпопагане на жипищни , курортни и обслужващи
СГради .

IIлОТци [Ю д8цНн иа
Сеlv ще .
~

Ба,зчик
К агiево
Об очище
Рогачево

РИОСВ-Ва на

~

-

-

872,0
1099,7
534,6
2457,7

Голямата част от изброените по горе ИП засягат земеделска земя в различни землища, пасища
или изоставеин ниви и предвиждвт промяна предназначението на земятя и урбанизация със
значителен натиск.
По отношение места използвани за гнездене на птици ие се очаква, тьй като в терените на ИП

няма такива включени в приложение I на Директива 79/409 ЕЕС .
По отношение места излолзвани за храна на птици - В случая кумулативен ефекr може да се
очаква при вилове с мащабни и стабилни популацни не само в защитената зона но и в страната. Още
повече • че местата за хранене намаляват с по малко от 0,025о/о от зоната iтоест нищожно
въздействие/.
Кумулативния ефект с разполагане на ветрогенераторни паркове в земеделски земи е
несъизмерим , rьй като при тях има съществена вероятнос,'т за емъртност на лтици .
Кумулативни въздействия - заryба на местообитания не се очакват, rьй като територията
предмет на ИП не представлява естествина природна територия .
Не може да се очаква г.умулативен ефект по отношение на почивкаiизхранване на птици по
време на миграция, тьй като територкята е близо до урбанизация и nът и не е привлекателно място.

Описание и анализ на възцействнето на инвеrгицвонното предложение върху целостта
на защнтената зоиа с оглед на нейната струк-rypa, фувкции и n риродозатитнн иели
(загуба ьа местообнзання , фрагментация обезпокояване на видове, Наруисаване на
видовня rьстав, хвмически , хидроложкн в геазожкв промени и др.) както по време на
реализацинта, така н при експл0атацнята на ннвестициоььото предложение .

Структу n а
Проектьт предвижда оранжерии и спомагателни стради на ллощ 12,5 dka, което заема
0,003 % От цазата защнтеиа зона, 0,055% от хабитата "друта Орна земп". Напрактика
територията на ИП се е поnзвала като земеделска и си остава такава.
Това по същество не променя структурата на класовете зе:►iно покритие на
защитената зона — HH e равносилно на нулева алтернатива. Сменя се единствено начина на
трайно па-тзване на земята. В тазн връзка и не се очаква кумулативен ефект по отнотение на
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структурата на защитената зона и промяна на нейните функдин . тьй като над 98% от
другите ИП, tианове и програми са процедирани в земедепски земи, пасища, овощни
iрадиня я се отнасат към новообразувани селнщнн образування. Не се предвижда
съпътстваща инфраструктура, която да засегне местообитания от зашнтената зона.
Поотнотение из съпътстващата инфраструктура също не се очаква кумулативно
въздействие, тьй като обекта ползва вече изгратtеиа инфраструкгура — иа съществуваша rа
оранхсерия.

Очаква се незначително въздействие върху структурата н целосТта на защитепата зона
от реапязацията на разтирението на оранжерийния комплекс.
Фvнкини и природозашитни иелн
Проектьr не предвяжда съществено емитиране иа замърсители в околиата среда, които
да променят ирироцните характерисгикн на средата и по тази причина не се очакват
възденствия , които да окажат значително влияние върху функциите и природозащитните
целн на защитената зона, в т.ч. приоритетните за опазване местообитаиня я видове.
Не се засягат еrгественн природни територин н местообитанията на приоритетиите
видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на заццствната зона. Не се
очаква въздействие върху видовяя съе.'тав на флората я фауната в защитената зона както и в
плътността на популацвяте на видове предмет на опазване поради липса на засегнати
местообитаиия и съществени изменеиня в условията иа средаrа.
Няма да се нанесат щети на защитените reрнторни в защитената зона.
Лредвид изнесеиnто не ce окаква ИЛ да повлияе иiили промени фyrra•цrгите гг
природозаиtитните це.tl и на sacama.
3azyo"а ни ,иесnюиоиталr ия
Не се ачаква загуба на местоооитания на видове приоритетни за опазване . Не се
зясяrат гнездовн местообитаиия на видове включенн в прн ложение I на Директива 79/409
ЕЕС. Не се очаква трайна загуба на местообитания на приоритетни видове вспедетвие на
нзпълнение на проекта.
Не се очакват съществени комбниирани я кумулативни въздействия по отыошение на
местообитанията на на видове предмет на опазваие, поради факта, че повечето процедирани
ИП и планове в защитената зона аредвнждат промяна на предназначението на земята н
еъздаване яа сепищни образуваыия с урбанистячен натяск. Настоящото ИП променя само
начииа на трайио земеделско ползване на имота.
В блязки територии на 1(H се ерещат : Гра,аинска овесарка Em6eriza hortulana, Полека
бъбрица A пthus campestris, Сирнйски пъсгьр кълвач Deпdrocopos syтiacus, Червеногьрба
еврачка Lanius collurio, Черночела сврачка Laпius minor, Ястребогушо коприварче Sylvfa
пisoria. чучулиги, като видовете са е голям ареал на разпространение в етраната н сье
значятелни популации . Косвените въздейсТвия върху местообитанията на изброените
видове птици от евентуапиото реализиране на ИП може да бъде проявено локално и
кратковремеино по време на строителството .
Фраtменгnаггия

Теренът ua ИП ca разположени в близост до път, населено място и промишлена
територия иа рудодобива. Намиращите се тук птици са свикналн отчасти с урбанизаиията.
По времето на обработка на земедепските земи в района има засилено човеtпко присъствие .
Появата на допълнително натоварваие - opaftжерии ще увелячн много слабо антропогенння
натиск. Предвид о' лизостга на еелото и съседните обработваеми земв /ИП е разположено
между се,zото, обработваеми эеми н пусreещи земи с обрастванпя/ се очаква локалио да се
фрагментират земецелски местооби-гания - на синатропни , полу синатропни и масово
разпространенн видове птици . Това обаче ще бъде прояяено в много слаба н малка по
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ыащаб степен, в неприоритетни за опазване местообитаиня земеделски земи. Не ее
фрагментират местообитания на видове включени в приложение I на Директива 79/409 ЕЕС .
Уни iиожаване

Негативио въздействие , което има вероятност да се осъществи е ари прегазване от
автомобилите обслужващи строежа/експлоатацията на оранжерията. Това въздействие е
кратковременно с аиска степен на прояаiенне и локаnно проявено.
Влошаваие

Такова въздействне се очаква локално в ареал на 80 м от обекта само по отнотенне на:
Градинска овесарка Emberiгa hortulana, Полска бъбрица Anthus campestris, Сирийски пъетьр
кълвач Dendrocopos syriacus, Червеногърба еврачка Laпius collurro, Черночела сврачка
Lanfus mi пor, Ястребогуто коприварче Sylvia пisoria. Голямата част от тези видове са
полусинатропи . Т'ова са масово разпространени видове в цялата страна и еъс стабялни
популации , както в страната, така и в защитената зоиа. За тези видове се очаква прогонване
на общо 2- 4 двойки общо за всички видове. Насrоящото разширение на оранжерия ще
намалн с под 0,001 % от местообитанието на тези видове в защитената зона. Въздействието е
нищожно .
Оnезппhояване на видове

Очаква се обезпокояване на видове по време на строителството и през летинте месецн с

интензивно производство а извозване на продукцията. Територията този момент е била
ползвана за селско-стопански дейности с приблизително натоварване като проектното . В
този смисъл видовете в района са се приспособили с земеделските дейности , както и със
заснлено човешко aperьrrвae, нтиово н светлнвно завtърсявяне.
Въздейгствнето е много слабо, поrrоннно и лока.лно .
Налуwаване на видовыя rьеупав

Не се очаква намаляване на видовия състав на орнитофауната в зоната от реализацията
на ИП. Определено може да се твърди, че предвидените стопаискн дейностн няма да бъде
причина за изчезване или нама,zяване на популациите на гнездещи, мигриращи или
зимуващи видове птици от защитената зона.
Гнездовите популации на видовете, като вероятно гиездят в близост до терена на ИII и
в съседнн територии (Градинска овесарка Emberiгa horlыlana, Полска бъбрица An гhus
campestris, Сирийеки пъетьр кълвач Deпdrocopos syriacus, Червеногърба еврачка Lanius
collurio, Черночела сврачка Laпius miпor, Ястребогушо коприварче Sylvia nisoria) както в
национален мащаб, така и в УТМ квапрата на ЙП са в относятелно висока численост, което
гарантира тяхното запазване.
Не се очаква ло никакъв начин оранжерийните селскостопански дейности да повлияят
в каквато и да било степен миграцията или да бъдат причина за иsместване на миграднонни
трасета на реещи се птици яли лнквидиране на зимовища на водолюбиви птици . Порал[и
относителио малката си височина ораижерията не може да причини бариерен ефект.
Химычески пломены

Не се очакват .
Хидуогеп:rvжки » лп.иени

Не се очакват .

Геалvжкы пDомемы
Не се очакват.
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По време на ловния сезон антропогенната преса в тези местообитаяня нараства
значително . Наличието на стопански дейности несъмнено ще иамади локално ловния
натиск.

Злщитена зона до:i ины rа на рег:а Батова ( Клд BG0000102),

IОжеи nодкавоное Ritiпolophus euryale
Лриродозаиfитен статус: в България : унзвим VU [А2сј, ЗБР-II, ПI: агеждународен :

IUCN [VU: А2с]; БеК-П, ПI; БoK-II; ДX-II. IV.
Най-широко разпространеният и най-многоброен от трите вида "средни" подковоноси на
теряторнята иа страната [Popov, Ivanova, 2002]. Според стандартгпдя формуляр на зоната
численностга на този вид е отбелязана с „Р" - тоест лилсват данни за популацията на този
вид в защитената зона. Оценката за неговата популация в 33 е че плътността му там е между
0 % и 2 % от националната популация на вида. Среща се макар и с не висока плътност в
горите на Батова в близост до вода. Почти иsдsио е свързан с пещеркте, но в некаретови
районя през лятото се заселва и в постройки [Петров, 2001].
Реanизацията на ИП няма да има отрицателно въздействие върху местообитанията на вида,
размера и плътността на популацията му в 33.
Малък нодковонос (Myotis becЬsteini)
Живее поедкничню, по двойки или на копонии до 40 екземпляра в пещери, хралупести
дървета и стари егради . През зимата не образува колонии , както останалите подковоноси .

Реализацнята на ИГI няма да има отрицателио въздействие на върху местообитанията на
вида, размера и плътиостга на nопулацията му в 33.

Голилs нодковонос. / Rhinolophus ferruniequinwn/. Колониалеи вид, който оо' итава nещерн,
запустели мкнни галеряи, хамбари и стари кьщи .

Реалнзацията на IИП няма да има отрицателно въздействне на върху местообитанията на
вида, размера и п.тьтностса на популацията му в 33.

Средиземеомореки подковонос / Rhinolophus Ыasii/ - Има юго-източно европейски ареаи-t.
Пещерен вид. Не се среща на територията на планираните устройствени зони, както и в
непосредтсвена близост. Реализацията ИП не може да доведе до пряко или косвено
въздействие на върху местообитанията на вида, размера и плътността на популацията му.

Реалкзацията на ИП няма да има отрицателно въздействие на върху местообитанията на
вида, размера н плътностга на популацията му в 33.
Трьцветеи иощьнк Myotis emarginatus
Известни са 73 яаходища, разположени в цялата страна [Benda et al., 20031, Най-много
убежища и колоиии са установени в ниско-планинския пояс (до 400-500 т н . в.).

Местооботания. Характерен обитател на нископланинските карстови райони
[Pandurska, 2002]. Заселва се в пещери, изоставени постройки, стари военни бункери и др.
Термофилен вид.

Реanизацията на ИП няма да има отрицателно въздействие на върху местообитанията на
вида, размера и плътностга на популацията му в 33.

52

Ffифор,иация за преценяване на необходимостта от ОВОС иа ипвестигггго ,гнn предложение за
за разигирение на " Оранжериен комм.vеке за отгаежЛаие на домати и красiпавиКи в ЛИ 78639.6.34
/обеЛиеени .Уь 78639.6.9 и 78639.6. l!/, местносмта „Зюмбц.тияnга ", н. ги rцето на G Църкка, пGгцина
ба,тчик, o6.zacm Добрич."

Дълrопръrг нопiивк Myotis capacciмii
В цялата страна, без най-високите части на планхните . Известии са 73 убежища,
повечето между 100 и 600 т н . в. [Benda et al., 2003]. Общата лятна численост е около 18 500
индивида . През зимата, когато у нас мигрират индивиди от околиите страни , численостга е
около 45 000 индивида. За пещеролюбявите видове прилепи, кьм които се отнася я
дългопръстият нощник, е установено намаляване на численостга средно с 20-40% през
1988-1992 г. спрямо периода 1955-1971 г. [Бешков, 1993].
Реanизацията на ИП няма да има отрнцателио въздействие на върху местообитанията на
вида, размера и плътностrа на популацинга му в 33.

Остроух нощиик lMyotis бythiil - колоинален вид, който обитава дълбоки пещери,
изоставени мннни галерии и запустели къпщ. Не се среща на територнята на HH u в
непосредтсвена близост.
Реanизацията на ИП няма да има отрицателно въздействие на върху местообитанията на
вида, размера и плътностга на популацията му в 33.
Дългоvх нощиик /Myotis bechstei пil. Рядък вид, не образува колонии , през лятото живее в
хрanупи на стари дървета, а през зимата обитава пещери .
Реализацията на IH няма да има отрицателио въздействяе на върху цестообитаинята на
вида, размера н плътносгга на популацията му в 33.

Голям ноп w ик 1Myotis myotisl. Пешерен колоннален вид, който извърпп;а големи прелети
от летните към зимните убежиша. Не се среща яа територията на ИП, както н в
непосредтсвена близост. Възможно е да мигрира през горите и паречието на Батова.
Реализацията на ИП не може да доведе до пряко или косвено въздействие на върху
местообитанията иа вида, размера и плътиостга на популацията му.
Дългокрел првлеп lMiniopterus schreibersil- вид с много широк ареал, като у нас попада в
категорията на обнкновен пещерен вид. Не се среща на територията на nланирани зони от
ИП. Реализацията на ИП не може да доведе до пряко илн косвено въздействие на върху
местообятаннята на вида, размера и плътностга на популацняга му.
Реаоизирането на ИП rre e свързт{о с разрушаваието на nодsемни убежища или
застрояване в близост до пещери и открит карст. В терvиторията на ИП няма подходящц
убежища за прилепите , но някои видове е възмож.но да се среиfнат в 6nusocm - в гори,
дvтолкова доколкото извършват nрелети свързани с изхранванет v си с насекоми.
Активността им е предимно ноиfем, когато в оринжерийиия ко.мплекс няма активно
човешко присоствие.
Не се очаква отрицателно въздействие от нарушаване на летагелните коридорн иsползваии
по време на миградия .

Оцеяка на въздействието на ИП върху Б.iагоприятното Природозащнтно Състояние на
п n илеп wте
Описаине на потеицналнотл Степен на въдействне
Критерий
Въздействые
Без въздействие
Популация в границите Не се засяга поради липсата
iia зоната и обсега на ИП на убежища иа прилепи в
айона ua HH.
;;
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Площ на
местообитаннята

Площта на ИП има миого
ограничено значение като
ловно местообитание .

Струз.-rypa и функции

Планиранто ИП не нарушава Без въздействие
миграционни коридори, липса

Без въздействие

на преки въздействня върху
индивиди.

Добрудхсанскн (средеи) аомяк Mesocricelus пewtoni
Природоsаиfитеи статус: в Бълг.ярия : уизви и VU [I)2]. 3 БP-II. Ш; международен :

IUCN (2004): VU/D2; БеК-II.
Местообитания. Целини , люцернови и житни площи, лозя и практически липсва в
ориите култури .
При посещенията ыа районите предвидеыи за оранжерии не бе устаыовяван . в близост
няма характерни хабитати — застепени участъци , в които е възможно да се среща. Не се
очаква въздействие.
Лалугер Spermophilus ciiellus
Природозаиfитен статус: в България : унзвим VU [Alc], 3БP-II; международенr. IUCN

[А 1 с]; БeK-II; ДХ-ц, IV.
Среша се в цялата страиа, в плавниите до 2500 т н.в. [Пепreв, 1955]. Съвременните
данни показват съществен спад в численостга и/или намаляване на засе.лената площ и
изчезването му в отделни локаl-п3тетн .
Местообитания. Необработваеми земи (целини, пасища, лгпэади и др .), покрити с киска

тревиста растителиост, върху еднороднв, елабоуплътиени водопропускливи почвн. Не
заселва обработваеми площи, макар да навлиза в тях за хранене .
При посещеинята на райоиите предвидени за оранжерии не бе установяван , в близост
няма харакгерни хабитати — застепеии участьцн , в конто е възможно да се среща. Не се
очаква въздействие .
2633 Степев пор Mustela eversmannii
Природозащитеи статус: в България: уазвнм VU [АЗс], 3БP-II, TII; международен :

БeK-II; ДX-IV.
Реликт от плейстоцена, България е южната периферия на ареала в Европа. Обитава
източиата и цеитрална част на Северна България , основно в Добруджа, на запад до Червен
бряг и Кнежа. Численост — около 2000 индивида (без иовородените) прн вероятна плътност в

Добруджа 1 инднвид/5,5 km2 и на останалаrа територия прн плътиост 1 индикид/12 km2.
Наблюдаван е рядко (в Добруджа над 16 съобщения, извън този район само 5-6 известни
съобщения) [Spassov, 1999].
Местообитания. Остепнени пространетва, сьщо н земеделски земи, където прави
скривалища в синурите и крайречните храсти и горички; ливади и сечища. Използва речните
долиин и проходи за екологичыи коридорн [Спасов, Спиридонов, 1985].
Набтодаван е в отхритн терени със степеи характер, канапи обрасли с растителност до
отхрити терени , както и пясъчните дюни. Лрн посещеиията ыа районите предвидени за
оранжерии не бе устаиовяван , в близост няма характерни хабитати — застепени участьци, в
които е възможио да се среща. Не се очаква въздействие .
Пъстър пор Vormela peregиsпa
Природоsащитен статус: в Бъ,7гария: уазsим VU [А4 c, d, e ];
цI; международен : IUCN-VU (европейския подвид); ДХ-II,1V; БеК-II.

ЗБР-1I.
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Обитава мозаечно равнините, котловинните полета, безлесии rерени в полупланинскн
райоин. По-често се cpeuta в Североизточна н Югонзточна България и във висого3те полета

на Западна България . [Spassov, Spiridonov, 1993]. Численост около 2000 индивяда (без
новородените) при вероятна плътност 1 индивид/10 km2, изчислено върху 20% от
•геряторията на страната ( потеяциалните местообнтания).
Местообитспiин. Ливади , пасища, камеяисти терени, пустеещи земи, включитетiо по
речии да-iиыи, суходолия, каньони : Предпочитанн са местата с едри колониалии гризачи
[Спасов, Спиридоноа, 1985].
При посещение в района внда не бе установен. Не са установенн местообитаиия иа вида в

бпизосг
Lutra lutra Вндра
Лриродозакцитен с•титус: в Българин: увзвнм VU [А4с, d, e + D1], 3БP-II,
III; международеи : 1UCN-NT; БеК-П; CITES-I; ДХ-П, IV.

До 30-те годиии на ХХ в. се среща почти навсякъде; числеиост 4-5000 индивида
[Дренски , 1926], но през 50-те намапява застрашитетпiо [Атанасов, 1954]. През пернода

1970-1990 г. увеличава числеността си на 800-1400 ивдивида [Spiridoпov, Spassov, 1989].
Среща се в равнииите, по морското крайбрежие н в п_zаиинате.
'Ьfестоооитаник. Естест•веин речни течения и затворенн водаеми с дължина поне 15-20
km: със старнди и изобилна крайбрежна растителност — лонгози , елшацн и Тръстаiаи (нискн

бреrове), разнообразиа рибна фауна и мннимум маса от 40 kglha, изобилие от раци, жаби,
гръбначик, мекотели .
През 2009 г. (04.02) бяха заснети следи на видра по плажната ивица при устнето на
р.Батова. Посочени са 4-5 нидивида за района, вероятно динамиката на чиелеността е в поroлеми гранидн , в зааисимост от сезона и наличнето иа кранителна база.
ИП е отдалечено от местообитання на вида и не се очаква въздействие .
[Пн n обедрена костенурка Testudo graeca 1279 - обитават сухите учасгьци край горите,
разредени гори , както и полезаппггните поясн . Най-често обитават при предвижваинята сн
степните необработ ваемите земи. Възможно е да се среща в близки територии . Не се очаква
въздействие върху вида.
Обнкновена блатна костенурка - Разпростраиена е в цялата страна с надморска височина
до 900 м. По отношение на Обикновена блатха костенурка в тереиите предвидени за HH липсват подходящи местообитания и условия за живот, поради което реапизадията на HH
не би могла да окаже негативно въздействне.
Ивнчеетня смок (Elaphe yuatuorlineata) e змия от семейсгво смокообразни (Colubridae) c
два подвида: Elaphe yuatuпrliпeala suurпmates — пъстьр смок u Elaphe quatuпrlineuta
quatroliпeata ивичест смок, като двата подвида се отличават един от друг, както по външеи
вид, така и по екологичните си особености . Ивичестият смок предпочита гористи местиости .
България е установен само в долината на Струма до Кресненския пролом на север . Не се
очаква въздействие на ИП върху ивичестия емок .
Газевтнят гребенеrг тритон (Iriturus karelfпii). Местообитаняята му в страната са свързаян
с малпси водоемн яа застояли . во чистн води. Видът е вкгпочен освеи в списъците на
защитени видове яа приложения П u IV, no Дяректива 92/43/ЕЕС, също и в червеяия
регистьр на IUCN u Бернската конвенция .
Не се очаква въздействие на HH върху вида.
Обнквовев щепок. Рибите , като водни обитатегп3, в. т. ч. и Обикновеният щипок не може
да бъде засегнати тьй като ИП не предвижда промени във теренните н кидрографски

характеристики на водинте басейнн. Не се очаква пряко или косвено въздействне върху
вида в резу.ттат от реалнзацнята на ИЛ .
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Информация зи преценявиие на иеобходи,wостта от ОВОС но инвесппгционно предложение sa
su разширение иа " Оранжериегг комплекс за nтглеждане на домати и краставици в ЛН 78639.6.34
/обедикенц XsXs 78639.6.9 u 78639.6.11/, меспгността „3ю.нби,тията ", зе,нли tцето на G Църкsа, оо'тWина
Ба.тчик, областДобрич."

Въздействия върху растителяvстта и находищата на растения, включени в
Приложение Il на Директива 92/43/ЕЕС
Имотите за реализация na kH представляват обработваема земеделска земя. В тях
лнпсват растителня вндове подлежапщ на опазване съгласно чл.40 от ЗБР. Няма дълготрайна
дървесна растителност.
Въздействия върху местоvоитанията предмет на опазване в 33 и Директива
92/43/ЕЕС
В имотите за реализация на ИП няма местообитания/ кабитати предмет на опазване в 33 и
предмет на опазване по Директива 92/43/ЕЕС. По проекта „Картиране и определяне на

природозащитното състояние на природните местообитания и видове" в рамките на ИП
няма картирани местообитания . Най-близките картирани местообитания са 91 НО * Панонски

гори c Quercus pubescens — на 1 50м западно от предложението . Дейностите в оранжерийния
комплекс не са свързани с отделяне на вредности в околната среда — еъществеио
замърсяване, което да влопш еъстоянието/увреди съседии и близки природни територии .
Описание в ана.пиз на въздействието на иивести qиониото предложенве върzу qелостта
на защьтената зона с ог лед на нейната струкry ра, функцив и природозащитии цели
(загуба на меrгообятания , фрагмеитация обезпокояване на видове, нарупtававе на
вндовня състав, химическн, хедродожки и геаiожкь нромеии и др.) както по време на
реализаqията, така и при експлоатацията на иивестициовното предложение.

Структура
Теренът на ИП (] 1,462 dka) заема 0,006 % от дялата защитена зоиа, 0,039°/о от
хабитата "друга ориа земя". Напрактика територията на ИП ce e ползвала като земеделска
си остава такава. Това по еъщество не променя структурата на защитената зона —
равносилно е на нулева алтернатива. В тази връзка и не се очаква кумулативен ефект по
отношение иа структурата на зашитената зона и промяна на нейните функции, rьй като над
98% от другите kH, планове и програми са процедирани в земеделски земи , пасища, овощни
градини и се отнасят към новообразувани селипп;и образувания еъс съществен натиск. По
отношенне на съпътстващата инфраструктура също не се очаква кумулативно въздействие .
тьй като те се ползва изградената вече.

Фцнкпии и природозашитни цели
Проектьт не предвижда съществено емитиране на замърсятели в околната среда, които
да променят природните характеристики на естествени природни местообитания предмет на

опазване и на местообитанията на видове в зоната и по тази причина не се очакват
въздействия , които да окажат значително влияние върху фуикпиите и природозащитните
цели на защитената зона. Не се очаква изграждане на съпътстваща инфраструктура .

Няма да има въздействне върху площта на природните местообитания и
местообитанията иа видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на
защитената зона.
Няма да се нанесат щети на защитените територии в защитената зона.

Лредвид изнесеното не се очаква Ш7 да пов.nияе uhuru промени функциите и
природозаи;итните цели на зоната.
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Инфор:vация sa преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно nредложение за
за разширеггие на " Оранжериен комилекс за отгчеждане на домати и крас►павиqи в ЛИ 78639. 6.34
/обединени N 78639.6.9 и 78639.6.11/, местността „Зюмо' илията ",
БаТчик, оbласт Добрич."

нп c. Църкви , noщcura

Загуба на местообитания
Не се очаква загуба на типове местообитания , предмет на опазване в защитената зона

вследствие на изпълнение на проекта. Не се очаква загуба на местообитания на видове
пряоритетни за опазване.
Не се очакват съществени комбинирани и кумулативни въздействия по отнопiение на
природните местообитатия и местообитанията на видове предмет на опазване.

Фрагментаиия
Теренът на ИП е разположен в близост до път, населено място и селекостопански
двор. По времето на обработка на земеделските земи в района има засилеяо човеппсо
присъствие. Появата на допълнително натоварване - оранжерии ще увеличи слабо
антропогенния натиск. ИП е разположено между селото, обработваеми земи и пустеещи

земи с обрастваыия, така че реално не фраrментира природни територии н територии без
урбанистичен натиск. Напрактика се запазва земеделското ползване на земята и
фрагментацията е единтична с нулевата anтернатива.
Унишожаване

Негативно въздействие, което има вероятност да се осъществи при прегазване от
автомобилите обслужващи строежа/експлоатацията на оранжерията. Това въздействие е
кратковременно и локално проявено. Не се очаква унищожаване на видове приоритетни за
опазване - те не се срещат в обработваемите земеделски земи .
Влошаване
Такова въздействие се очаква локапно в ареал ыа -80м от обекта по отношение на
костенурките. Тези видове са представени в обширни съседии на ИП територии, обппаряи
територии в цялата защитена зоыа и цялата страни. Всички те са със значителни и стабилни
популации както в зоната така и в цялата страна. Настоящият план ще намали с под 0 ,0006°/о
от местообитанието на тези видове в защитената зона.
Обезпокояване на випове
Очаква се обезпокояване на видове по време на строителството и през летиите месеци с
интензивно производство и извозване на продукцията. Територията този момент е била
ползвана за селско—стопанеки дейности с приблизително същото натоварване от проектното
но с по—мапка честота. В този смисъл видовете в района са се приспособили с земеделските
дейности , както и със засилено човешко присъствие, игумово н еветлинно замърсяване.
Въздействвето е слабо, постоявио н локалио.
Нарушаване на виповия състав
Не се очаква нарушаване на видовия състав в района на ИП. Определено може да се
твърди , че предвидените етопански дейности нsпма да бъде причина за изчезване или
намаляване на популациите яа бозайници , в т.ч. прилепи, земноводни и влечуги.
Химически промени
Не се очакват.
Хидрогеоложки про мени
Не се очакват.
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llнформация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение sa
за разширение на " Орапжериен комп_іекс за отгзеждане на дn.нати и краставици в ЛН 78639.6.34
/обединени .N
78639.6.9 и 78639.6.11/, .+гестиостта ,, Зю.чі5и.іияма ", зе.илиnцетп на c. Църква, община
багци>;, ооласт ,:lоориц."

Геоложки промеин
Не се очакват.

З. Очакваните последицн , произтичащи о гуязвимостга на инвестииионното
иредложенве аг рисг: от големи аварни н/гiли бедствня .
Дейностите на ИП не предполагат рнск от значими последнци дорн прн аварнйна ситуация —

пожар. Инвестициоввите проекти са изработенн съгласио нормативияте противопожарни
изискваяия.
.. Bun u еrт ество на въздевствнето ( пря tiо , непрако, вторвчно, кумулативно ,
h раті:от райно, средио- н дълготрайно, постоянно н временно , положитеi но и
отрицагелно ).

Атмосфе n ен възцух

Замърсяването по време на изграждането н експлоатацията е пряко, отрицателно в
ограничен периметьр — само върху територията за разполагане на дейностите,
кратковремеино . Замърсяването през експлоатационния период е незначително, локално
проявено, пернодично, без засягане на населени места/население. Не се очакват
кумулативни ефекти.
В ОДн
Въздействието е незначителио . Не се очакват кумулатнвни ефекти.

Отпадъцн
Въздействието е непряко и кумулативно в местата на обработка на отпадъцяте, макар
че е съвсем незначително поради неголемите количества. Положително е въздействието
порад това, че с ИП се утилизират растителнн отпадъци .

Бнолазиообразие
Проектьт не застрашава целостга на зщитени зони, унищожаваие на

ценнн

местообитания и местообитания на видове включении в приложеиията на Закона за
биологичното разнообразие.
ЛаидшаФт
Въздействието е пряко незначителио и еъвместимо със сьществуващата ереда. Не се
засягат ценни гледки и туристически територии .
Шvм
Въздействието е пряко, постоянио, иезначителио, в рамките на нормите за раоотна
среда и локално проявено - в територията на обекта.
Почвн в геоложка сnеда
Няма въздействне .
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ilиформация за преценяване на необходииостта от ОВОС на ынвестицыонно предаожение за
за разгииреные на " Оранжериен комп.текс за отйлеждане на домати и кряставиqи в ЛИ 78639.6.34
/обедиnени XsXs 78639.6.9 и 78639.6.114 местиосття „ Зюмбилията ", темлището на c. Църква, обгцина
Балчик, областДобрич."

Мняеаалвото аазяооб n азие
За района не е характерно минерално разнообразие. Реализацията и експлоатацията на
обекта не са свързани с въздействие върху този аспект на околната среда
5. Степев и пространствеи обхват на въздейrгвието - географскн район ; засегнато
населенве ; населени места (нанмсвование , вид - град, село, курортно селище, брой на
населението, което е вероятно ца бъде засегнато, и др.).
Обхватьт на въздействието е локален - в рамките на имота предмет на проект, а по време на
строителството до 40-60 м .
Не се очаква въздействие върху жилищни територии — те са отдалечени .
б. Вероятност, интензиввост , комплексноrг на въздействнето.
Много ниска по време на строителството, незначителна и постоянна по време на
експлоатацията .
7. Очакваното намъпване, продъ. исителността , честотата и обратимостга на
възцействието.
През периода на реализаиия — временно, краткотрайно , с ниска честота
През периода на експлоатаиия — дълготрайно , постоянно и нищожно .
Не се очаква обратимост яа въздействието .
одобрени нивестициовви
8. Комбинирането с въздействия на другн съществуващи в/или
предложеивя .
които ще се извършват в имота
Не се очакват комбинирани въздействия предвид дейностите
на ИП .
9. Възможността за ефективно вамаляване на въздействията .
свързани с мерки
Ефективното намапяване на въздействията по време на строителството са
площадката /.
по ограничаване разпространението на прах / оросяване на пътищата и
на настилките.
По време на експлоатацията е достатьчно да се поддържа чистота
разрешителяи по ЗУО .
Отпадъците по време на строителството да се предават на фирми с
.
По време на експлоатаиията да се въведе разделно събиране на отпадъците
10. Траисграничен характер иа въздейr гвието.
Въздействията нямат трансграничен характер.
предложение, свързаив с
11. Меркн , които е необходимо да се включат в инвестициониото
предполагаемите
избягваве, предотвратяване , намаляване или компенсиране на
човешкото зцраве.
значителнн отрицателни въздействия върху околната среда и
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Ингfiор.~гация за преqеняване на необходимосмта ом ОВОС на инвестицыоино предлаж.• ение за
за ралиирение на " Оронжериtн ком<итtке за опгггеждане на до.иплш и криставиWи в !7И 78639.6.34
/обединени N
78639.6.9 и 78639.6J14 .неежнослипа „3а.мби.•гияти ", зе.клигието на G Църкво, обгцини
Бплчих, област добрии."

•

Система за предаване за рециклиране на опасни отпадъци — масла иа фирми с
разрешително за този вид дейиоет по ЗУО.

•

Сезон за иsnълнение на строителните работи — извън размнохштелния ii ериад на
птидите .

•

При изграждане иа оранжерията и съпътстващите обекти да ее спазват всички
изисквания свързани с опазването на околната среда, управлението на отпацъците и
опазване на ресурсите — строителните отпапъци ще се депонират на
определените/разрешените меrта; производствениге отпадъци цzе се пре.дават ка
фирмы с разрешителво по ЗУО; хумусът при изкопи да бъде отде,-гян в сьответствие с
изискваныята на Наредба Ns 26/1996 г. за рекултивация на нарушени теренн

•

Да се спазват всички правила свързани с поддържане на машините и съоръженията,
както и работа с опасни вещества /по отношение на смяна на масла; съхраненые и
работа с киселини и др./, какта и правнлата н изискванията на законодателството
уре•лс.дащо упраапеиието на отпадъците, в т.ч. и мирки за пре,ааването на разтичикге
вицове слпадыци да сrава сьгласно ЗУО — с фирми притежаващи разрешитеrгни за деиност.

За промяна в параметрите и условията иа Аазрешително Ns2 1 520459/3 1.01.2021 г.,
трябва да се подаде заявление за иsменение на административния акт, съгласно
Прилажение Ns31 към Заповед № РД-392/06.0б.2017 г. на Министьра па околната среда
и водите за одобряване на образци на заявлення за издаване Еіа разрешителни по Закона
за водите .
• Съгласно чл . 26 от Наредба № 1 за лроучване, ползване и опазване на nодземните води
при водовземане от съществуващ сондажен кладенец: за експлоатация на водоизточника
помпеното оборудване да бъде избрано с подходящ дебит и понижение , които да не
създават надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло, увреждане
на с}хоземните скосистеми , изменение ка посоката на потока .
•
Необходимо е да сс спазват забраните и ограниченията за извършване па дейности,
които могат да доведат до пряка и непряко отвеждане па опасни и вредни всшества в
подземнмте води , реrnаментирани в Наредоа №3/2000 г. за СОЗ, както и забраната в пояс
11 за торене при съдържание иа ннтрати в подземните води пад 35 mgJ1.
•
При нзвършен химичен анализ и устаковени отклонения в стойкостите на кзследваните
показатели и риск за влошаване на състоянието на водното тsио иян непостигане на
целнте за опазване иа околиата среда, съгласно чл . 50а от Закона за водите, ус,ловията в
разрешителиото могат да бьдаr преразг:гедани.
• Съгласно чл . 46. ал . 4, т. 1 от Закона за водите, не се изисква разретително за ползване
ка воден обект в случаите на эаустваие на битови отпадъчни водк за обекти извън
границите на населените места и селиwните образувания при : максимално денонощно
водно количество до 10 hy6. м на деноиощне и до 50 еквивалентни жители, и осиryрено
най-малко първично пречистване на отпапъчните води .
• Да не се долуска заустване на води с друг карак-reр освен битово-фекален ( отггадъчни
води от жилищни местообитания , места за услуги и работни места , които са резултат
преимуществено от човешкия метаболизъм и от битово-домакииски дейностм) в
безооточната яма.
• След изграждане па канализацнонна мрежа в района, е необходимо собственика на
имота да предприеме действия за лрисъединяваие към нея, след сключване на писмен
договор е ВиК оператор.
• Да се спазват опредеnените норми за наnояване, съглаено Приложение 2 от Наредба за
нормите за водо nотребление (ДВ бр. 103/27.12 .2016 г.).
• Да се спазват изискванията и пределно допустимите стойности на показателите ,
посочени в Приложение № 1. към чл . 5, an. 1 на Наредба № 1$/27.05.2009 г. за качестsото

•

•1
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на водите за напояване на земеделски култури, както и провеждане на собствен
мониторинг на водите, използвани за поливни нужди , с цел създаването на възможност
за анализи, оцеика и прогнози за състоянието на водите за налояване .
Да се спазват изискванията на Наредба Ns2/13.09.2007 г. за опазване па водите от
замърсяване с нитрати от земеделски източници и утвърдената от МЗХ и МОСВ Програма от мерки за ограничаване и предотвратяването на замърсяването с нитрати от
земеделски източници в уязвимите зони за периода 2020 г. -2023 г.
Gъгласно чfi. l 18 а и чл . 1 18 в от ЗВ за опазване на подземните води от замърсяване се
забранява пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води .
В съответствие е разпоредбите на чл . 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се
опазват от замърсявано и увреждане. При реализиране на ИП да се спазват следните
мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните
води : Да се предвидят специални мерки и резервно оборудване при аварийно спиране на
помпите осигуряващи рециркулация на дренажния разтвор; Подовете на помещенията
съхраняващи препарати за растителна защита да бъдат водоплътни и в тях да не се
допуска разлив на вода, да се предвиди само сухо почистване ;
Да се прилагат Насиионалните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състоя пие .
Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата па мерки към ПУРБ 2016-2021 г.,
ПУРИ 2016-2021 г., Становище по ЕО на ПУРБ Ns6-2/2016 г. и Становище по ЕО на
ПУРН Ns2-1/2016

V. Обществен ннтерес ь-ьм инвестициоиното предложение .
Не е проявен обществен интерес към инвестииионното предложение

Представеин са в Приложенна .
1. Доказателства за обявяване на ИП на засегнатото население
2. Електронен носител с информацията
3. Документ за платена такса

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
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