




































































всички култури, особено тези с по-дълъг вегетационен период - царевица, слънчоглед, 
люцерна. Шуменското плато е заето от сиви горски почви, характеризиращи се с плитък 
хумусен хоризонт 20-30 см., на отделни места силно ерозиран. Те имат неблагоприятни 
физически свойства - пропускливост, ниска аерация, които се обуславят от плътния и 
глинест алувиален хоризонт. Голяма част от тях са ерозирани, бедни на хранителни 
вещества. Най-целесъобразно е една част от тези почви, които са в значителна степен 
засегнати от ерозията да се залесят, а по равнинните терени да се използват за 
невзискателни култури. 

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите, в резултат на 
реализацията на инвестиционното предложение: 

Площадката, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение 
е с обща площ от 200кв.м в рамките на имота с площ 89,590 дка. Предназначението за 
трайно ползване на земята е Разсадник. Върху нея ще се реализират всички дейности, в 
т.ч. и временни дейности по време строителството.. 
Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху атмосферния въздух в резултат 
на реализацията на инвестиционното предложение. 

По време на строителните работи: 
Предвидените строително-монтажни мероприятия включват транспорт на 

материали и оборудване, използване на строителна механизация и изкопни работи. През 
строителния период ще се въздейства чрез емитиране на прах и отработени газове от ДВГ 
на строителните машини. Малкият обхват на замърсяването и неговата неголяма 
продължителност са основания да се прогнозира, че строителните работи няма да окажат 
значително въздействие на въздуха в района. Не се очаква превишаване пределно 
допустимите концентрации на замърсители в атмосферния въздух. 

По време на експлоатацията: 
През експлоатационния период са възможни въздействия от емисии на вредни 

вещества от ДВГ на автомобилите на пребиваващите в обекта и от организирания 
транспорт. Анализът на замърсителите и замърсяването на атмосферния въздух в 
разглеждания район показва изключителна чистота на компонента и незначителни 
проблеми със състоянието му. Той не е повлиян от замърсявания с промишлен характер.. 
Районът не е обременен с крупни промишлени замърсители, а високата ветровитост и 
благоприятният релеф спомагат за бързото и ефективно разсейване на вредните вещества. 
Вредните емисии са доста по-ниски от средните за страната. Ниският потенциал на 
замърсяване на въздуха обуславя благоприятните санитарно-хигиенни условия на средата. 
През последните години основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са 
автотранспортът и битовото отопление. 

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху водите в резултат на 
реализацията на инвестиционното предложение. 




















