Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от
2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско
наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото
лице.

ЕТ „Митко Алексиев“, със седалище и адрес на управление с.Падина, общ.
Ардино, област Кърджали, тел:
2. Пълен пощенски адрес.
гр.Пазарджик, ул.Дунав 2
3. Телефон, факс и e-mail.

4. Лице за контакти.
Митко Алексиев,
II. Резюме на инвестиционното предложение: „Изграждане на обслужваща и
стопанска сгради/ котелно за навлажняване на тютюн и складове/ в УПИ XII, бивш
стопански двор на с.Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик

1. Характеристики на инвестиционното предложение:
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват,
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;
ЕТ МИТКО ХАДЖИЕВ развива земеделска дейност и произвежда земеделска
продукция от 2007 г. в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област
Пазарджик. Инвестиционното намерение на фирмата се състои в изграждане на
обслужваща и стопанска сграда в УПИ XII в бившия стопански двор на с.Капитан
Димитриево , община Пещера съгласно приложена скица-виза № 22 от 28.09.2017 г..
Имотът върху който ще се изгражда е собственост на възложителя – ЕТ „Митко
Алексиев“. В УПИ XII в бившия стопански двор на с.Капитан Димитриево , община
Пещера с обща площ 5,906 дка ще бъде изградена обслужваща и стопанска сграда,
представляваща котелно и складово помещения. Изградените помещения ще се
ползват за навлажняване тютюн и други земеделски продукти и за съхраняването им..
Необходимата височина на сградата е не повече от 3,60м. Размерите на сградата са 20 м
на 8,00 м, РЗП 160 квм.

Предвижда се производството на пара да бъде по 2 часа на ден около 120 дни
годишно предвид това че работата по овлажняване на тютюн е сезонна.
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения;
НЯМА
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията
на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
Не се предвижда използване на природни ресурси по време на строителството и
експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие .
При експлоатацията ще се използва вода за преобразуването й до пара в обем до 3 куб.
м на ден.
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и
отпадъчни води;
По време на изграждането генерираните строителни отпадъци ще се извозват на
съответно депо. По време на експлоатацията не се генерират производствени
отпадъци- твърди или течни, само незначителни по обем битови отпадъци.
Водоснабдяването е осигурено от местното ВиК, отпадните води се отвеждат в градска
канализация.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
Като енергоносител ще се използва природна газ(метан) за произвеждането на парата,
няма да има замърсяване на въздуха или друго вредно въздействие и дискомфорт върху
околната среда. Изгорелите газове ще се отвеждат чрез стоманен топлоизолиран комин
с диаметър 480 мм и височина 19 м.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение;
Не съществува риск от големи аварии. Природната газ(горивото) ще се подава от
транспортируемо оборудване под налягане – платформа, което не налага изграждането
на специално съоръжение за съхраняване. На площадката ще се съхраняват
компресирана газ 72 бутилки по 150 литра всяка – общо 10800 литра с плътност 0,16
кг/л с общо тегло 1792,8 кг. Горивната инсталация ще е с входяща топлинна мощност
1514 kW . Изгорелите газове ще се отвеждат чрез стоманен топлоизолиран комин с
диаметър 480 мм и височина 19 м. Всички съоръжения ще отговарят на нормите за
безопасност.
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните
разпоредби на Закона за здравето.

Няма идентифицирани рискове при изграждането и експолатацията при условие, че се
спазват всички стандарти и указания.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.
С.Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик, УПИ XII в бившия
стопански двор с обща площ 5,906 дка
3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет,
включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества
от приложение № 3 към ЗООС.
По същество инвестиционното намерение включва процесите на производство на пара
с използване на енергоносител природна газ. Горивна инсталация представлява :
Промишлен парен котел за суха наситена пара с максимално работно налягане 1,2 МРа
тип SIXSEN 2000 с паропроизводство 2000 кг/час. Пещта е инверсна (реверсивен
пламък). Ще работи с автоматична газова горелка за природен газ с налягане на газа на
входа на горелката 0,01 Мпа. Автоматиката включва контрол на налягането на газа на
входа, електронен контрол на плътност на електроклапаните, запалване по програма и
контрол на пламъка - при изгасване спира притока на гориво. Входяща топлинна
мощност 1514 киловата. Изгорелите газове ще се отвеждата чрез стоманен
топлоизолиран комин с диаметър 480 мм височина 19 метра. При фонова
концентрация 0,025 mg/m3 на вредности приведени към SO2 осигурява разсейване
до концентрация 0,079 mg/m3 при до ПДК 0,15 mg/m3. Горивото ще се подава от
транспортируемо оборудване под налягане – платформа и инвестиционното
предложение не включва изграждане на специално съоръжение за съхранение на
горивото.
На площадката ще се съхранява компресиран природен газ в 72 бр. бутилки по 150
литра всяка, т.е. 10800 литра, с плътност 0,16 кг/л, с общо тегло 1792,8 кг., което е
значително по-малко от фиксираните в приложение №3 към чл.103, ал.1 на ЗООС
количества. Обекта не се класифицира като предприятие с риск от големи аварии.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Няма промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите
на закриване, възстановяване и последващо използване.
Строително-монтажните работи в ИН са средно големи и се свеждат основно до
бетонови и зидарски дейности.
Редът на изпълнение на СМР е както следва
- изграждане на основи на сградата с дълбочина 1 м
- зидарски работи
- покриване на сградата с равна плоча и довършителни работи.

6. Предлагани методи за строителство.
Предвижда се прилагането на стандартни методи на строително . Изграждането на ИН
ще се извърши на един етап за период от около два месеца. Всички монтажни работи
ще се извършват в границите на имота на възложителя.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Необходимостта от ИП се определя от съществуващата земеделска дейност на
възложителя в района. За правилната обработка на тютюневата реколта е необходимо
след изсушаване да се постигне и овлажняване до ниво в което с тютюна може да се
работи. Съгласно технологията на производство на изсушен тютюн, овлажняването на
продукцията е от съществено значение за пазарната му реализация. Затова и след
изсушаване на тютюна е необходимо последващо навлажняване. Това се прави с
директна пара в термогена, който създава непрекъсната циркулация на въздуха. В
изградените помещения ще се обособи котелно помещение и други спомагателни
производствени помещения , необходими за овлажняването на тютюна.
Възложителят притежава посочения имот, в близост до самото производство на
земеделската продукция и в него извършва стопанската си дейност. В близост до
предвидената за изграждане сграда се съхранява земеделската продукция и е важно в
близост да се извършват последващи обработки – в случая овлажняване на тютюн.
Възложителят няма алтернатива по местоположение.
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,
даващи информация за физическите, природните и антропогенните
характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната
екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна
защита, и отстоянията до тях.
Прилагаме скица на имота.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение.
Площадката на ИП граничи с пустеещи необработваеми земи и скали с голяма
денивелация. Самата площадка е 160 кв. м в парцел от 5,906 дка от които една част е
бетонирана, а другата е земен насип.
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени
зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;
Национална екологична мрежа.
Имотът попада вн границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове” и е в
близост до защитена зона „Бесапарски възвишения”. Не се очаква въздействие върху

защитените зони.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,
жилищно строителство).
Не се предвиждат дейности като добив на строителни материали, добив на енергия или
жилищно строителство в близост или на площадката на ИП.
12. Необходимост
предложение.

от

други

разрешителни,

свързани

с

инвестиционното

Необходимо е разрешение за строеж издадено от гл.архитект на община Пещера.
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже
отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на
географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под
внимание, и по-конкретно:
1. съществуващо и одобрено земеползване;
Теренът на който ще се реализира ИП е УПИ в бивш стопански двор на
с.Капитан Димитриево.
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
Няма такива в местоположението на ИП.
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
Няма такива в местоположението на ИП.
4. планински и горски райони;
Няма такива в местоположението на ИП.
5. защитени със закон територии;
Имотът попада вн границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове”
и е в близост до защитена зона „Бесапарски възвишения”. Не се очаква
въздействие върху защитените зони.
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
Имотът попада вн границите на защитена зона BG0002057 „Бесапарски ридове”
и е в близост до защитена зона „Бесапарски възвишения”. Не се очаква
въздействие върху защитените зони.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
Няма такива в местоположението на ИП.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи
на здравна защита.
Няма такива в местоположението на ИП.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда,
като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда
вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи,
културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта,
климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените
територии.
Дейностите не са свързани с отделяне на вредни фактори или с консумация на
жизненоважни суровини, поради което не се очаква влияние върху хората и тяхното
здраве.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително
на разположените в близост до инвестиционното предложение.
Не се очаква въздействие.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
Не съществува риск от големи аварии.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно).
Въздействието е с незначителен характер на обичайна дейност на краткотраен
процес на СМР и впоследствие производство.
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато
население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище,
брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
ИН ще се извърши върху урегулиран поземлен имот извън регулационната линия на
населено място, на най-малко 500 м от жилищни имоти и сгради. Брой на населението
на с.Капитан Димитриево е около 700 души и няма вероятност да бъде засегнато.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
Няма вероятност от негативно въздействие.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието.
Няма вероятност от негативно въздействие.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения.
Няма вероятност от негативно въздействие.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
Няма вероятност от негативно въздействие.
10. Трансграничен характер на въздействието.
Не се очаква трансгранично въздействие от реализацията на ИП.
10. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на
предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и
човешкото здраве.
Не се налагат мерки, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или
компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху
околната среда и човешкото здраве.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение ще бъде публично разгласено като за проявения
обществен интерес ще бъдат представени доказателства от страна на въсложителя
и от страна на органите на местната власт.

