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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА
ОТ  ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ

ОКОЛНАТА СРЕДА НА

/По приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС/

Изграждане на „Монтиране на допълнителна мощност към съществуваща
дестилерия за преработка на етерично маслени култури” в УПИ  ХХVІІІ-2119 гр. Генерал
Тошево, обл.Добрич.

І. Информация за контакт с възложителя.
1. "Естер ойл Начеви" ООД гр.Генерал Тошево ,ул. "В.Априлов" №2, вх.А, ет.2, ап.5
2. Лице за контакти: Миглена Чорбаджиева, тел: 0887/626010
3. Адрес за кореспонденция: гр.Варна, ул."Батак" №7, оф.5

ІI . Характеристика на инвестиционното предложение
1.Резюме на предложението.

Инсталацията ще се монтира в новоизграждаща се  постройка открит тип за разширение
на  съществуващ навес, в който се намира работещата в момента дестилерия. Имотът, в който се
намира и работи дестилерията,  е собственост на "Естер ойл Начеви" ООД.
Необходимата площ за допълнителната мощност към инсталацията е 110 кв.м.
Капацитета на новото съоръжение е 30 т/денонощие суровина.Общата суровина за преработка,
когато новата мощност влезе в езксплоатация,  ще бъде 90 т/денонощие.Работещата в момента
дестилерия отговаря на всички изисквания за такъв вид съоръжение със съответните ежегодни
протоколи за техническа годност. Сграда и обслужващи постройки са със статут на дестилерия.
Технологията на новото съоръжение е съобразена с всички изисквания за опазване на околната
среда и е в съответствие с работещата инсталация .

Инсталацията не генерира емисии на вредни вещества.
Инвестиционното предложение подлежи на преценка за  необходимостта от ОВОС за ИП по
т.7, буква „А” от списъка на категориите и дейностите, дадени в Приложение № 2 към чл.93,
ал.1, т.1 на ЗООС, на основание Ваше писмо с изх.№ 2600-7111/3 от 22.01.2016 г.
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Към съществуваща и действаща дестилерия с капацитет 60 т/денонощие ще се монтира
допълнителна мощност от 30 т/денонощие, с което общия капацитет на дестилерията да стане
90т. Необходимостта от това се налага поради нарастващото производство на етерично-маслени
култури и последващото третиране на произведената маса.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Не са известни
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

Не са разглеждани алтернативи. Инвестиционното предложение е свързано с работеща
система, която отговаря на всички изисквания за такъв вид съоръжение със съответните
ежегодни протоколи за техническа годност. Сграда и обслужващи постройки са със статут на
дестилерия от години.
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Инсталацията не генерира пряко емисии на вредни вещества.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности
по време на строителството.

Видно от приложената скица и документ за собственост, "Естер ойл Начеви" ООД е
собственик на УПИ  ХХVІІІ-2119 гр. Генерал Тошево, обл.Добрич с обща площ 1336 кв.м, от
които за инсталацията е необходима площ от 110 кв.м.
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6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
Дестилацията е метод, приоритетен за извличане на етерични масла от цветни и тревни
култури.Представлява процес на разделяне на течни смеси под парен натиск, кондензация на
парите, охлаждане на кондензата и събиране на дестилата. Параметрите на пара и вода се
регулират автоматично. Допълнителната мощност ще се монтира в новоизграждаща се
постройка от открит тип към съществуващ навес,  където се помещава  действащата дестилерия
7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфрастуктура.

Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна
инфраструктура.
8.Програма за дейностите, включително за строителството, експлоатацията и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.

Реализирането на обекта е в пряка зависимост от съгласувателните инстанции според
нормативната уредба на Република България.

След получаване на всички необходими документи ще се пристъпи към реализация на
разширението.

Разглежданият обект ще се приеме за експлоатация едноетапно след монтиране на
съоръжението.

Монтирането и експлоатацията на съоръжението не налагат необходимост от
възстановяване с цел последващо използване  на терена.
9.Предлагани методи на строителство.
За реализацията не са необходими строителни работи и специални изисквания, а само равна
бетонирана площадка и монтажни дейности.
10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията.

При строително-монтажните дейности ще се използват предимно готови строителни
смеси и продукти, като ще бъдат използвани стандартни строителни и инертни материали,
различни профили стомана (арматура), готови метални конструкции, желязо, бетон, филц,
пясък, чакъл и др.

Използваните количества вода и електрическа енергия ще бъдат в минимални
количества, необходими за строително-монтажните дейности и битова необходимост.

По време на експлоатацията ще се използва вода за промишлени, противопожарни и
хигиенно-битови нужди. Водоснабдяването ще си извършва от съществуващия водопровод.
Електроснабдяването и захранването на обекта от съществуваща ел. мрежа в имота.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на
третиране

Монтажа на новата мощност ще доведе до формиране на отпадъци на площадката. По
време на строителството, се очаква формирането на следните видове отпадъци:

 Битови отпадъци от персонала извършващ монтажа на обекта;
 Строителни отпадъци – смеси от бетон, тухли, изрезки от тръби и др.;
 Метални и дървени отпадъци;
 Хартиените, картонените и пластмасови опаковки;

По време на експлоатация на инвестиционното предложение
Експлоатацията не предполага формирането на големи количества отпадъци.Биха могли да се
образуват следните отпадъци:

Битови отпадъци
Смесените битови отпадъци и в момента се събират в торби и ще се извозват до местата за
сметосъбиране. Увеличаване на генерираните битови отпадъци не се очаква.
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Отпадъци от дестилационния процес
 лавандулов цвят 90т/ денонощие (кампанийно)
 листна маса градински чай - 120т/ годишно (сезонно)
 съцветия хизоп - 90т/годишно (сезонно)

Отпадъчни води
Отпадъчните води от работата на дестилерията представляват смесен дестилат вода и масло.
Предназначението на дестилерията е извличане на етерични масла.Маслото се отделя от водата,
за да се използва по предназначение извън дестилерията. Водата се изхвърля в съществуващата
канализационна система.Общия обем на вода след извличане на маслото е  около 20 м3 /
денонощие при непрекъснат работен цикъл. Проектираната допълнителна мощност ще добави
още около 6,6 м3 / денонощие .Трябва да се отбележи, че т.нар. отпадъчна вода в случая е
дестилат.Отпадъчните води от дейността на работещите в дестилерията ще остане в същите
количества.

Въздействието на отпадъците върху околната  среда няма да е значително като характер. То
е следното: локално като обхват; краткотрайно като време поради сезонния характер на
производството; възстановимо; без кумулативен и комбиниран ефект.
12.Информация за разгледани мерки за намаляване на  отрицателните въздействия върху
околната среда.
Мерките за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда могат да се
разделят на 2 групи – при транспортирането и разтоварването на суровината и при нейната
преработка:

 Транспортиране на суровината:
 Всички използвани транспортни средства трябва да са в пълна изправност според

законовите изисквания.


 Производствена дейност:
 Поддържане на всички компоненти на инсталацията в пълна изправност
 Гарантиране на високата степен на компетентност на оперативния персонал
 Строго непрекъснато контролиране на спазването на технологичната дисциплина.

13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение.
Не   се   предвиждат   други   дейности,   свързани   с   инвестиционното предложение.

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Не се налага

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда
Комфортът на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание на

природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства,
оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното чувство, което
обкръжаващата природна среда създава у човека състояние на благополучие и спокойствие, и
обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност.

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно
нарушаване на комфорта в района. Този дискомпорт ще се прояви по време на строително-
монтажните работи , като завишаване на шумовите нива, запрашеност от техниката и
транспортните машини с материалите за обекта, но няма да се окаже значително въздействие
върху околната среда.

Реализацията на проектното предложение е свързана с отделянето на емисии на вредни
вещества в атмосферата в резултат от работата на строителните машини и друга техника. Тези
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замърсявания са в минимални количества и с малък териториален и времеви обхват, т.е. няма да
се предизвика увеличение на фоновото замърсяване.

Оценката на екологичния риск представлява информация, която позволява да се очертае
характеристиката и поведението на риска, както и последствията върху екологичните системи.
Управлението на риска представлява процес на сравняване на алтернативни подходи и мерки и
определяне на най-подходящата намеса, базирана на определени критерии и цели.

Основната цел от екологична гледна точка е да се оцени възможността как чрез
прилагане на тази технология да се ограничи замърсяването на околната среда от различните
отпадъци, като не се допусне допълнително замърсяване чрез емисии на крайните продукти.

Според проучените технологични параметри на предлаганата технология за извличане на
етерични масла, трябва да се подчертае, че свойствата на отделните крайни продукти не
представляват опасност за околната среда.

Оценка на ефекта от идентифицираната заплаха
В рамките на този етап е важно да се определи зависимостта между дозата (или нивото на
въздействие) на дадения рисков фактор, вероятността за настъпването на това въздействие,
както и степента на вредния ефект – т.е. оценка на ефектите.

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква наднормено
замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Елементи на екологосъобразно функциониране и недопускане на замърсяване и
дискомфорт на околната среда са:

- ПОЧВА - Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите, в резултат
на реализацията на инвестиционното предложение:
Общата площ на УПИ ХХVІІІ 2119 е 1336 кв.м., в която площ се намира действащата
дестилерия и обслужващите сгради. Необходимата площ за допълнителната мощност към
инсталацията е 110 кв.м. Върху тази площ ще се реализират всички дейности свързани с
изграждането на ИП, в т.ч и временни дейности по време строителството. Въздействието върху
земите, свързано с реализацията на инвестиционното предложение ще бъде оказано само върху
ограничена площ от общата площ на имота.

Очаквани въздействия
През период на строителство влиянието върху почвите ще е от транспортното

замърсяване – газове и аерозоли от горивните процеси на автомобилите и прах. Аерозолното и
праховото замърсяване от строителните и автотранспортните дейности по време на
строителството може да повлияе кратковременно на терени в радиус до 80 m около площадката.
Влиянието е незначително, в рамките на повърхностните 2-5 cm от почвения слой.

През експлоатационния период не се очаква повишаване трафика на автомобили, които
да оказва съществено въздействие върху почвите по протежение на транспортните трасета и
земите в съседство на обекта.

Няма да има съществен прахоунос в прилежащи райони и респективно въздействие
върху почвите от извършваните дейности през експлоатационния период.

Въздействието върху почвите, свързано с изпълнението на проекта и функционирането
на обекта ще бъде минимално като площ и пренебрежимо като степен предвид факта, че
територията е урбанизирана.

Отчитайки качествата на земната основа и характера на ИП не може да се очакват
никакви съществени въздействия върху геоложката среда и никакви неблагоприятни физико-
геоложки процеси.
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Обектът предмет на ИП не е рисков по отношение на земната основа и фундирането и
вероятността от настъпване на неблагоприятни физико-геоложки процеси е нищожна.

-ВОДИ-
Повърхностни естествени водоизточници (водоеми) : В района на инвестиционното
предложение повърхностните води се формират само от атмосферни валежи и повърхностни
атмосферни води от водосборната област на разглежданата територия.
Подземни води :

Предвидените в инвестиционното предложение обекти и дейности, не са свързани с
формиране на замърсени отпадъчни води. Следователно не се очаква въздействие върху
подземните води.
-ВЪЗДУХ - Разглежданият регион принадлежи към Източния климатичен район на Дунавската
хълмиста равнина от Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско
континенталната климатична област. През строителния период ще се въздейства чрез
емитиране на прах и отработени газове от ДВГ на строителните машини. През
експлоатационния период не се очакват въздействия от емисии на вредни вещества.
-ШУМ – Не се предвижда надвишаване на нормите, предвидени в съответните нормативни
документи. Шумът, наред със запрашаването, по своето хигиенно значение е на   първо място
сред неблагоприятно действащите фактори в работна и околна  среда. Поради специфичността
на района  шумово натоварване е ограничено и се генерира от преминаващите автомобили.
Изграждането и експлоатацията на обекта няма да причини шумово наднормено натоварване на
жизнената среда, както и на растителния и животински свят. Няма да допуснем отклонение и
дори приближаване до установените норми от 70 дБ регламентирани в Т а б л и ц а № 2
„Гранични стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в
урбанизираните територии и извън тях” по „Хигиенните норми за пределно допустимите
равнища на шума производствено-складови територии и зони”,  издадени от Министерството на
здравеопазването.
-ОТПАДЪЦИ - При експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци и отпадъци от
дестилационния процес сезонно в размер на:
 лавандулов цвят 90т/ денонощие
 листна маса градински чай - 120т/ годишно
 съцветия хизоп - 90т/годишно

16. Риск от инциденти.
Като част от проекта за осъществяване на инвестиционното предложение ще бъде

разработен План за безопасност и здраве (ПБЗ). В плана се посочват всички мерки, които
следва да се съблюдават за избягване на рискове и инциденти при строително- монтажните
работи: откриване и маркиране на обекта; изготвяне на вътрешни документи, регламентиращи
здравословни и безопасни условия на труд; предпазните мерки, осигуряващи работещите срещу
недостатъчна якост и временна нестабилност на строителната конструкция; вътрешната
система за проверка, контрол и оценка на безопасността за здравето на хората; отговорните
лица и техните задължения; защита на работниците при работа на открито; мерки и отговорни
лица за първа помощ, за действия при бедствия, аварии, пожари; конкретни инструкции за
ситуиране, движение и работа със строителна техника, ако такава се ползва.

При стриктно спазване на условията за труд и безопасност, рискът от инциденти е минимален.
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III. Местоположение на инвестиционното предложение.
1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,

даващи  информация за физическите, природните и антропогенните характеристики,
както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа.

Поземленият имот, предмет на инвестиционното предложение, в землището на
гр.Ген.Тошево не попада в защитени зони /ЗЗ/ от мрежата Натура 2000.

Най-близко разположени до ИП са: ЗЗ „Кардам”, с код BG 0000569 за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на
чл.6, ал.1, т.1 и 2 от същия закон.

Към настоящата информация е приложена скица и снимков материал.
2.Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или

трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи ползватели на земи.
Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото

ползване на други земи в района.
3.Зониране или земеползване, съгласно одобрени планове.

В съседство на инвестиционното предложение не се ограничава използването на имотите
за традиционните цели или съгласно тяхната категория, статут или собственост.

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

Площадката на инвестиционното предложение не попада:
 в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000.
 в границите на санитарно – охранителни зони около водоизточници и съоръжения за

питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;

 в границите на територии, обявени за опазване на стопански значими водни
биологични видове;

 в границите на територии, чувствителни към хранителни съставки, включително
територии обявени за уязвими зони съгласно Директива 91/676/ЕЕС за опазване на водите от
замърсяване с нитрати от селскостопански източници и територии, обявени за чувствителни
зони съгласно Директива 91/271/ЕЕС за пречистването на градските отпадъчни води.

Най-близо разположената защитена зона е ЗЗ"Кардам" с код BG 0000569 за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
Изграждането на ИП не предполага  някакво сериозно въздействие върху защитена зона
„Кардам" с код BG 0000569 и не застрашава по никакъв начин местообитанията на редки
растителни и животински видове.Експлоатацията на ИП не предвижда замърсяване на
околната среда над допустимите норми и не представлява опасност за нея.

Към преценката е приложена Информация за съвместимостта на ИП с предмета и
целите на защитените зони.
4а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Качеството на природната среда и ресурси в района е на много високо ниво. Реализацията
на ИП няма да увреди средата и да наложи регенерация.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

Възможностите и вариантите за инвеститора, в съответствие с нормативните изисквания се
свеждат до избор на настоящия вариант или избор на “нулева“ алтернатива.
ІV. Характеристики на потенциалното въздействие.
1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи,
атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите
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елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както
и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните
видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници-шумове,
вибрации, радиации, както и някои ГМО.

Климат
По своите климатични фактори атмосферна циркулация, радиационни и физико-

географски условия, районът принадлежи към Източния климатичен район на дунавската
хълмиста равнина от Умерено-континенталната климатична подобласт на Европейско-
континенталната климатична област и климатичния район на Северното Черноморие от
Черноморската климатична подобласт на континентално-средиземноморската климатична
област.
Климатичните условия тук се доближават до условията на източно-европейския климат, чийто
най-съществени черти са малките валежи за относително студената за съответната географска
ширина зима / средната зимна температура е с 2-30 С по-ниска от отговарящата на географската
ширина/ и горещо лято, през което падат максималните за годината валежи.

Температурните характеристики го определят като относително студен за съответната
географска ширина през зимата и съответно с горещо лято. Средната годишна температура тук
е 10.4 оС. Това подчертава типично континенталния характер на климата на района.

Количеството на валежите през годината е сравнително малко – 518 л/кв.м.
Относителната влажност на въздуха е 79 % с нисък процент на тихо време и благоприятен
ветрови режим, основно от северозапад. Преобладаващи са северните и северозападни ветрове -
18 % и 18.7 %, а най-слаби са ветровете от юг - 8.1 %. Средногодишната стойност на дните с
тихо време - скорост под 1 m/s е около 21 %.Средногодишната облачност е около 5.4 бала, с
максимум през зимата - 6.9 и минимум през лятото - 3.6 бала.

Местните условия имат особено положително влияние върху способността за
самоочистване на средата. Наличието на постоянни ветрове с относително висока скорост,
откритостта на района, близостта на Черно море, липсата на температурни инверсии и т. н., са
добра предпоставка за ефективно и бързо разсейване на емитираните във въздуха вредни
вещества.

Компонентите на околната среда в разглеждания регион не са антропогенно повлияни.
Районът е сред малкото в страната, съхранени от замърсяване, причинено от промишлени
дейности.

През последните години основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са
автотранспортът и битовото отопление.

Очаквани въздействия
Въздействията на обекта върху атмосферния въздух са свързани с периода на

изграждането на разширението и по време на кампанията по прибиране на растенията.
През голям период от време не се очакват въздействия от емисии на вредни вещества,

поради сезонния характер на дейността на съоръжението.

ВОДИ
Очаквани въздействия

Обектът не е рисков по отношение на водите.Предвидените в инвестиционното
предложение дейности, не са свързани с формиране на замърсени отпадъчни води.
Вероятността от замърсяване е нищожна.
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ПОЧВИ
Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите, в резултат на

реализацията на инвестиционното предложение:

Очаквани въздействия
В настоящия момент територията, в която ще се осъществи ИП се  използва от

възложителя за дейност по предназначение, а именно за селскостопанска дейност и
съпътстващи я търговски функции.

Възможни са локални замърсявания със строителни отпадъци и нефтопродукти (само при
авария на работещата техника), съсредоточени в рамките на площадката. Замърсяванията са
отстраними и не могат да засегнат съседни урегулирани имоти.

През периода на кампанията по прибиране на лавадулата, завишението на трафика на
автомобили ще оказва несъществено въздействие върху почвите по протежение на
транспортните трасета в съседство на обекта.

Няма да има съществен прахоунос в прилежащи райони и респективно въздействие върху
почвите от извършваните дейности през експлоатационния период.

Въздействието върху почвите, свързано с изпълнението на ИП и функционирането на
обекта ще бъде минимално като площ и пренебрежимо като степен.

РАСТИТЕЛЕН СВЯТ
Според растително-географското райониране на България, територията където ще се

реализира инвестиционното предложение се отнася към Европейската широколистна горска
област, Евксинска провинция, Черноморски окръг. В настоящия момент територията е
урбанизирана и представлява урегулиран имот, с предназначение за складово производствена
дейност.

В контактните зони съществуват други земи с рудерална растителност..
Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите, в резултат на

реализацията на инвестиционното предложение.
- няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, включени в приложение 1

на Закона за биологичното разнообразие или приоритетни за опазване местообитания на
растителни видове от приложение 2 на същия закон;

- не се очаква отрицателно въздействие, тъй като се засяга територия, където не се
срещат местообитания на видове с природозащитен статус;

- няма да се засегнат площи с естествена растителност;
- унищожаването на рудералната растителност няма да се отрази върху състоянието на

автохтонната флора в района и растителното биоразнообразие като цяло.

ЖИВОТИНСКИ СВЯТ
В зоогеографско отношение територията, където ще се реализира инвестиционното

предложение се отнася към Северната зоогеографска подобласт. В нея преобладават сухоземни
животни, характерни за Средна и Северна Европа. Видовият състав на животните се определя
от характера на растителността и разпределението й в биотопа.

В района на площадката се наблюдава сравнително ниско видово разнообразие от птици.
Това се обуславя от характера на биотопа – земеделски земи и липсата на обширни сладководни
водоеми като трофични бази.

Видовете птици проявяват различна степен на свързаност с човешките селища (степен на
синантропизация). Според синантропния си статус птиците попадат в следните категории:
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- сезонни синантропи: не се размножават на територията, но единични екземпляри или
ята се срещат в пределите й в отделни периоди, напр. сива врана;

- пасивни синантропи: размножават се на територията и са относително толерантни към
проникването на антропогенни елементи в първичните местообитания, напр. градска лястовица;

- начални синурбанисти: основната част от популациите на тези видове гнезди извън
района и само отделни двойки се размножават на територията, напр. полско врабче;

- развити синурбанисти: тези видове се размножават както в района, така и извън него, и
двете части на популациите са относително равностойни, напр. кукумявка;

- завършени синурбанисти: видове гнездещи изцяло в района и по изключение извън
него, напр. домашно врабче.

От представителите на влечугите се срещат главно видове‚ обитаващи скалисти биотопи
– зелен гущер, стенен гущер и др.

Като цяло видовия състав на бозайниците е сравнително беден, а условията не са
оптимални да се поддържа висока численост на популациите, поради това, че те са подложени
на флуктуации.

Като се има предвид, че ИП ще се осъществи в урбанизирана територия, става ясно, че
не се очаква въздействие върху местообитания на видове или за нарушаване на биологичното
разнообразие в резултат от реализацията на ИП.
Очаквани въздействия

-в границите на площадката няма добри условия за гнездене и укриване на птици;
-върху представителите на херпетофауната няма да бъде оказано значително негативно

влияние, тъй като преобладаващата част от техните малочислени популации обитават
територии извън урбанизираните. Размножаването им няма да се подтисне, и няма да повлияе
върху числеността и плътността на популациите, предвид сходния характер на прилежащите
територии;

- не се очаква негативно въздействие върху представителите на бозайната фауна, тъй
като числеността на популациите им е ниска и е свързана главно с антропогенната дейност
предвид близостта на гр.Генерал Тошево.

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно
въздействие върху хората и респективно върху тяхното здраве, също така и върху
компонентите на околната среда - атмосферния въздух, водите, почвите, земните недра,
ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ХОРАТА И ТЯХНОТО ЗДРАВЕ
Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху хората и тяхното здраве.
Реализацията на ИП няма да окаже вредно въздействие върху местната флора и

фауна. Тя е представена предимно с местни видове, характерни за Североизточна България. Не
се очаква отрицателно въздействие и загуба на хабитати. Реализацията и експлоатацията на
инвестиционното предложение няма да окаже недопустимо негативно въздействие върху
потенциално защитената зона „Кардам" с код BG 0000569 поради естеството на ИП, на
територията и слабото представяне в района на защитени биологични видове (животински и
растителни) и техните хабитати и местообитания, както и липсата на сериозни производствени
процеси при експлоатацията, емитиращи вредни вещества в компонентите на околната среда
(въздух, води или почви).

В обсега на ИП няма забележителни природни обекти, защитени територии,
паметници на културата и др., които да бъдат засегнати от реализацията и експлоатацията на
ИП. Няма исторически и културни паметници, върху които дейността да окаже отрицателно
въздействие.
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Генетично модифицирани организми могат да бъдат микроорганизми, растения или
животни, чиято наследствена информация е изменена чрез генетично инженерна технология
(нарича се още „съвременна биотехнология” или „рекомбинантна ДНК-технология”). По своята
същност тази технология представлява прехвърляне на точно определени гени от един
организъм в друг, като двата организма може да не са от един и същи биологичен вид (напр.
гени от бактерии в растения, от растения в животни или обратно). Като резултат се получават
организми с нови качества. Реализацията на ИП не е свързана с генетично модифицирани
организми.
2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение не се очаква, тъй като в
близост до обекта няма такива елементи, както и забележителни природни обекти или защитени
територии. Най-близко разположени са: ЗЗ “Кардам"с код BG 0000569 за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията
на чл.6, ал.1, т.1 и 2 от същия закон.

� Описание Защитена Зона „Кардам”, с код BG 0000569

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  НА ЗОНАТА
Североизточна България;

Географска дължина :E 28 ◦ 45 ' 47 "
Географска ширина N 43 ◦ 45 ' 12 "

Площ (дка)  9,189.20

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА
Земно покритие %

Покритие
Друга орна земя 18
Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални
обекти)

4

Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя,
крайпътни дървета)

1

Сухи тревни съобщества, степи 68
Храстови съобщества 6
Широколистни листопадни гори 3
Общо Покритие 100 %

Баланс на Територията по Начин на Трайно Ползване

Код Начин на Трайно Ползване Площ
(дка)

1213 Лозови насаждения (нетерасирани) 0.00
1400 Пасище, мера 5,900.54
1500 Стопански двор или производствена база на селското стопанство 34.38
1570 Стопански двор 16.72
1710 Полски път 117.71
1921 Изградено торище 176.56
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1100 Нива 86.90
9600 Депо за битови отпадъци (сметище) 54.89
1112 Зеленчукова култура 118.49
3436 Гробище 12.55
4412 Водоем 2.22
6113 Път II клас 10.05
3311 Производство на електроенергия 0.14
6115 Път IV клас 15.92
6130 Ведомствен път (без полски и горски пътища) 5.60
1111 Полска култура 1.91
6300 Територия на ЖП транспорта 48.76
8600 Пустееща необработваема земя 53.64
9300 Утаител 84.38
2110 Залесена горска територия 473.41
2000 ТЕРИТОРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО 1,613.13
1119 Друга посевна площ 30.71
1140 Изоставена  орна земя 324.75

КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ НА ЗОНАТА
Мястото е важно за съществуването на безгръбначната фауна. Изолирани малки степни части,
сухи карстови долини и каньони, имащи значение за дребните бозайници и прилепите
УЯЗВИМОСТ НА ЗОНАТА
Мястото е застрашено от селскостопанскате дейности. Много високо и интензивно
селскостопанско развитие върху обширни площи
СОБСТВЕНОСТ
Държавно-публична: 17.79%; Държавно-частна: 5.95%; Общинско-публична: 67.69%;
Общинско-частна: 0.94%; Управлявана от Общината: 6.76%; Частна: 0.87%; Обществени
организации: 0.00%;

ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC

1.ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC
A403 Buteo rufinus
Белоопашат мишелов
A097 Falco vespertinus
Вечерна ветрушка
A242 Melanocorypha calandra
Дебелоклюна чучулига
A255 Anthus campestris
Полска бъбрица
A231 Coracias garrulus
Синявица
A338 Lanius collurio
Червеногърба сврачка
A339 Lanius minor
Черночела сврачка
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2. Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир.
79/409/EEC
A231 Coracias garrulus
Синявица
A338 Lanius collurio
Червеногърба сврачка
A339 Lanius minor
Черночела сврачка
A210 Streptopelia turtur
Гургулица
A363 Carduelis chloris
Зеленика
A053 Anas platyrhynchos
Зеленоглава патица
A377 Emberiza cirlus
Зеленогуша овесарка
A244 Galerida cristata
Качулата чучулига
A283 Turdus merula
Кос
A087 Buteo buteo
Обикновен мишелов
A230 Merops apiaster
Обикновен пчелояд
A359 Fringilla coelebs
Обикновена чинка
A366 Carduelis cannabina
Обикновено конопарче
A285 Turdus philomelos
Поен дрозд
247 Alauda arvensis
Полска чучулига
A113 Coturnix coturnix
Пъдпъдък
A251 Hirundo rustica
Селска лястовица
A383 Miliaria calandra
Сива овесарка
A269 Erithacus rubecula
Червеногръдка
A271 Luscinia megarhynchos
Южен славей

3. БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
2609 Mesocricetus newtoni
Добруджански (среден) хомяк
1352 Canis lupus



Информация за преценка ОВОС на ИН за „Монтиране на допълнителна мощност към
съществуваща дестилерия за преработка на етерично маслени култури” в УПИ  ХХVІІІ-

2119 гр. Генерал Тошево, обл.Добрич.

Page 14

Европейски вълк
1335 Spermophilus citellus
Лалугер
2635 Vormela peregusna
Пъстър пор
2633 Mustela eversmannii
Степен пор
4. ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC
1279 Elaphe quatuorlineata
Ивичест смок
1220 Emys orbicularis
Обикновена блатна костенурка
1219 Testudo graeca
Шипобедрена костенурка
1217 Testudo hermanni
Шипоопашата костенурка
5. Други значими растителни и животински видове
Дървесница
Hyla arborea
Зелена крастава жаба
Bufo viridis
Голям синигер
Parus major
Черешарка
Coccothraustes coccothraustes
Щиглец
Carduelis carduelis
Сива врана
Corvus corone
Градска лястовица
Delichon urbica
Мочурно шиварче
Acrocephalus pallustris
Обикновена кукувица
Cuculus canorus
Гривяк
Columba palumbus
Голям пъстър кълвач
Dendrocopos major
Яребица
Perdix perdix
Колхидски фазан
Phasianus colchicus
Черен бързолет
Apus apus
Дългоопашат синигер
Aegithalos caudatus
Гугутка
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Streptopelia decaocto
Малко белогушо коприварче
Sylvia curruca
Папуняк
Upupa epops
Авлига
Oriolus oriolus
Златист гъсеничар
Calosoma sycophanta
Argna macrodonta
Pardosa italica
Mentissela rebeli
Голям хомяк
Cricetus cricetus
Източноевропейски /белогръд/ таралеж
Erinaceus concolor
Полунощен прилеп
Eptesicus serotinus
Полунощен прилеп
Eptesicus serotinus
Невестулка
Mustela nivalis
Ръждив /обикновен/ вечерник
Nyctalus noctula
Кафяво прилепче
Pipistrellus pipistrellus
Helichrysum arenarium
Брошово еньовче
Galium rubioides
Смок мишкар
Elaphe longissima
Пепелянка
Vipera ammodytes
Смок-стрелец (Синурник)
Coluber caspius
Ивичест гущер
Lacerta trilineata
Зелен гущер
Lacerta viridis
Кримски гущер
Podarcis taurica

А) Целите на опазване на зоната са:
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните
популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на
видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за
тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
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• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Б) Предмет на опазване в защитена зона „Кардам"

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ
1. Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alisso-Sedion albi
2.Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia)( важни
местообитания на орхидеи)

Semi-natural dry grasslands and scubland facies on calcareous substrates(Festuco-
Brometalia)(important orchid sites)

БОЗАЙНИЦИ
Европейски вълк (Canis lupus); Добруджански (среден) хомяк(Mesocricetus newtoni); Степен пор
(Mustela eversmannii); Лалугер(Spermophilus citellus);Пъстър пор(Vormela peregusna)

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ
Ивичест смок(Elaphe quatuorlineata); Обикновена блатна костенурка(Emys orbicularis);
Шипобедрена костенурка (Testudo graeca); Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

Изграждането на допълнителна мощност към действаща дестилерия в отдалечена от
защитената зона урбанизирана територия, която се намира в границите на населеното място,
няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до
нарушаване целостта или до увреждане на защитената зона.
В непосредствена близост до имота няма защитени територии, поради което не се очаква да има
засегнати елементи на НЕМ.
3.Вид на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и
дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.
Непряко и временно
4. Обхват на въздействието.

Обхватът на евентуални въздействия ще е с локален характер в границите на
инвестиционната площадка и непосредствено до нея.
5. Вероятност на поява на въздействието.

Не се предвижда вероятност за увреждане на елементи на защитената зона.
6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието

Не се предвижда, поради отдалечеността на защитената зона и временния характер на
разглежданото ИП.
7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с
предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните  отрицателни
въздействия върху околната среда.

При експлоатацията не се очаква значителните отрицателни въздействия върху околната
среда. Предвиждат се следните мерки съобразно местоположението на имота:

 Строителните и монтажните работи ще се извършват само през деня;
 Превозните средства, които ще се използват по време на строителството ще се движат с

ограничена скорост;
8. Трансграничен характер на въздействието.

Въздействията върху околната среда от реализацията на инвестиционното предложение
нямат трансграничен характер.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:......................................


