
Приложение № 2 към чл. 6

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I.   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Име,местоположение,гражданство на възложителя – физическо лице,търговско наименова-

   ние,седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

     "ТРЪНЧЕВ"ООД,  ЕИК 127585839, управител: Юрий Николаев Трънчев

2.   Пълен пощенски адрес: гр. Шумен, ул. "Еделвайс" №8

3.   Телефон, факс и e-mail: 0897 92 92 06

4. Лице за контакти: Елена Петрова

II.   РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

     1. Характеристики на инвестиционното предложението: 

         a) размер,засегната площ, параметри,мащабност, обем,производителност,обхват, 
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост:
    Инвестиционното предложение предвижда изграждане и експлоатация на складови
сгради на съществуваща площадка на фирмата.Инвестиционното предложение попада в
обхвата на Приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда,към чл.93, ал.1, т.1
и  т.2  от  ЗООС  -  инвестиционни  предложения  за  разширение  и/или  промяна  на
производствената дейност на обекти, дейности и технологии съгласно приложение № 2; 
     Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на землището на
гр.Шумен – поземлен имот № 580.50,землище на гр.Шумен,общ.Шумен,обл.Шумен,с площ
7,104 дка.Този имот се получава след обединението на ПИ 83510.580.20;ПИ 83510.580.26 и
ПИ 83510.580.23.Посочените имоти са собственост на „Трънчев“ООД съгласно Нотариа-
лен акт № 137, том I, рег. № 1417, дело № 105 от 2018 г. и Нотариален акт № 57,том II,
рег. № 4263, дело № 190 от 2018 г.
     Имотите са с  начин на трайно ползване „пасище“-580.20 и 580.26,  и „селскосто-
пански,  горски път“-580.23,  и  категория  на земята при  неполивни условия-0.Основната
функция  на имота ще бъде складова дейност.Не се  предвижда производсво на стоки и
други услуги.Обща прогнозна застроена площ – 2200 кв.м. 
       Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са необходими следните
етапи: 
 Одобряване на инвестиционното предложение; 
 Изготвяне на ПУП-ПЗ и промяна предназначението на имота; 
 Одобряване на ПУП-ПЗ;
 Изготвяне на инвестиционен проект; 
 Одобряване на проектната документация; 
 Получаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ; 
 Изграждане на сградите; 
 Въвеждане в експлоатация

               б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвести-
ционни предложения:
              Инвестиционното предложение не предполага взаимовръзка и кумулиране с други
съществуващи  и/или  одобрени  инвестиционни  предложения.  До  момента  земята  е
земеделска и не се е използвала за инвестиционни намерения по смисъла на ЗУТ.
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              в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоата-
цията на земните недра ,почвите,водите и на биологичното разнообразие: 
        По време на строително-монтажните работи ,както и по време на експлоатация ще
се използва вода за питейно-битови цели,осигурена от водоснабдителната мрежа на града.
Съответното количество  вода,както по  време  на строителството,така  и  по  време на
експлоатацията ще се формира при изготвянето на основния проект във фаза Технически.
Към  момента  при  разработването  на  фаза  ПУП-ПЗ  НЯМА  ЯСНИ  ПАРАМЕТРИ  ЗА
БЪДЕЩОТО  ТЕХНИЧЕСКО  ОБОРУДВАНЕ.  Тъй  като  всички  административни
процедури,необходими за смяна на предназначението на земята са бавни и тромави,много
често,докато се смени предназначението на земята,инвеститорът се отказва или сменя
технологията на инвестиционното си намерение.
        Имота ще бъде захранен от съществуващо водопроводно отклонение в съседен имот,
който е  собственост на възложителя.  Площадковото електрозахранване също ще бъде
осигурено от разположена в същия съседен имот трафопост. 
        Липсва необходимост от използване на други природни ресурси. 
     Не се предвижда използване на природни ресурси от почви, земни недра и биологично
разнообразие. 

           г) генериране на отпадъци-видове,количества и начин на третиране,и отпадъчни 
води:
           1. Строителни отпадъци:

 смеси от бетон,тухли,керемиди,плочки,фаянсови и керамични изделия
 желязо и стомана

Строителни  отпадъци  се  очакват  да  се  генерират  при  почистване  на  площадката  за
новото  строителство,  СМР  на  новата  сгради  и  изграждане  на  фундаментите  и
монтиране  на  конструкция.  Същите  ще  се  третират  съгласно  разпоредбите  на
нормативните  актове  в  областта  на  отпадъците.  Управлението  на  образуваните
строителни отпадъци ще бъде възложено на фирмите изпълнители на обектите. 
           2. Неопасни отпадъци: 

 хартиени и картонени опаковки; 
 пластмасови опаковки.

           3. Битови отпадъци:
Битовите отпадъци  от строителите ще  бъдат събирани в  рециклирани,полиетиленови
чували,които ще се монтират на метална стойка и ежедневно ще се изхвърлят в съдовете
за смет на града. 
Отпадъците ще се предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи
разрешение  по  Чл.  35,  ал.  1  от ЗУО.  Ще се  генерират и  незначителни  количества  битови
отпадъци,  които  ще  се  събират  в  контейнер  за  битови  отпадъци  и  ще  се  събират  от
избраната от Община Шумен сметосъбираща фирма. 
           4. Генериране на отпадъчни води:
От  предвижданата  дейност  няма  да  се  формират  производствени  или  охлаждащи
отпадъчни  води.  От  наличния  персонал  ще  се  формират  битово-фекални  отпадъчни
води.Битово-фекалните отпадъчни води от новия обект ще се заустват в съществуваща
улична битова канализация. 
Не се предвижда пречистване на формираните битово-фекални отпадъчни води. 

           д) замърсяване и вредно въздействие,дискомфорт на околната среда:
          Комфорта 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. 
           Не се очаква наднормено замърсяване на околната среда. На площадката не се
предвижда експлоатиране на точкови източници на емисии в атмосферния въздух. 
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               Като цяло складовите сгради не са емитери на наднормено ниво на шум.
          Инвестиционното предложение не предполага вероятни значителни последици за
околната  среда  и  човешкото  здраве.  Както  е  описано  в  настоящата  точка
инвестиционното предложение не предполага източници на замърсители в околната среда.
 
             е) риск от големи аварии и/или бедствия,които са свързани с инвестиционното
предложение:
         Възможните рискове от инциденти са свързани с организацията и безопасността по
време на СМР на сградита. Не е предвидено да се извършват взривни работи. 
        При работа на механизацията се налага строго спазване на изискванията на Наредба
№ 2 /22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министъра на труда и
социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн.
ДВ, бр. 37 от 04.05.2004 год., в сила от 05.11.2004 год. 
      Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния вид
дейност, която ще изпълнява. 
        При лоша климатичната обстановка и неподходящи метеорологични условия – ниски
температури,  обилни  валежи,  високи  температури  следва  незабавно  прекратяване  на
строителните дейности. 
        При работа с транспортните и повдигащи машини същите трябва да са технически
изправни и да се спазва технологичния режим на работа за намаляване количеството на
емисиите от изгорелите газове на горивата и намаляване нивата на шума, на които са
изложени работниците.
       Всички строителни работници и механизатори ще имат необходимите средства за
лична защита.
     При  природни  бедствия,  включително  при  земетресения,  наводнения,  опасност  от
радиационно  или  химическо  замърсяване  или  терористични  заплахи,  ще  се  изпълнява
Вътрешен авариен план. 
          В периода на СМР дейности и по време на експлоатацията Дружеството ще прилага
правила за безопасна работа и превенция на аварийните ситуации.
При пожар ще се действа, съгласно изготвения указанията за противопожарна защита.
Съгласно  проекта,  строителната  площадка  ще  бъде  оборудвана  с  необходимия  брой
пожарогасителни средства. 
        Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти по време на СМР и по
време на експлоатацията.
За складовите сгради на „Трънчев“ ООД ще бъде изготвен и ще се прилага „Авариен план за
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при извънредни
ситуации, възникнали на територията на „Трънчев“ ООД- гр. Шумен“. Целта на плана ще
бъде  да  се  предотврати  възникването  на  потенциални  извънредни  ситуации,  а  при
евентуалното  им  възникване  -  да  се  намалят  последствията  върху  здравето  и
безопасността на персонала, наличната техника, сградния фонд и околната среда. 
След  всяка  промяна  на  площадката  изготвения  авариен  план  се  преразглежда  и  при
необходимост се актуализира. 
           Инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или бедствия. 

          ж) рискове за човешкото здраве поради неблагоприятното въздействие върху
факторите на жизнената среда по смисъла на & 1,т.12 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето:
Реализирането на инвестиционното предложение предполага неблагоприятно въздействие 
към част от факторите на жизнената среда: 
  води,  предназначени  за  питейно-битови  нужди  –  не  се  предполага  неблагоприятно
въздействие; 

 води, предназначени за къпане – не се предполага неблагоприятно въздействие; 
 минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или
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за хигиенни нужди – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 шум  и  вибрации  в  жилищни,  обществени  сгради  и  урбанизирани  територии–  не  се
предполага неблагоприятно въздействие; 

 йонизиращи лъчения в  жилищните,  производствените и обществените сгради – не се
предполага неблагоприятно въздействие; 

 нейонизиращи  лъчения  в  жилищните,  производствените,  обществените  сгради  и
урбанизираните територии – не се предполага неблагоприятно въздействие; 

 химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение – не се
предполага неблагоприятно въздействие; 

 курортни ресурси – не се предполага неблагоприятно въздействие; 
 въздух – не се предполага неблагоприятно въздействие. 

            Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху околната
среда,в  резултат от предложената дейност.Тъй като дейността на ИП е логистична,
здравен риск не се превижда.

      2.  Местоположение на площадката,включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството: 
        Площадката за строителство се намира в обединен поземлен имот с идентификатор
83510.580.50  местност  „Кара  чалък”,  гр.Шумен,с  площ  от  7104  кв.м.  Трайното
предназначение  на  територията  –  земеделска.  Начина  на  трайно  ползване  -  пасищe.
Инвестиционното  намерение  предполага  смяна  на  предназначението  на  земята  -  от
земеделска в урбанизирана.
     Поземленият имот № 83510.580.50,върху който ще се осъществи инвестиционното
намерение  е  обединение  на  ПИ  83510.580.20;  ПИ  83510.580.26  и  ПИ  83510.580.23.
Посочените имоти са собственост на „Трънчев“ООД съгласно Нотариален акт № 137,
том I, рег. № 1417, дело № 105 от 2018 г. и Нотариален акт № 57,том II, рег. № 4263, дело
№ 190 от 2018 г.
    Имотите  са  разположени  извън  регулационната  граница  на  гр.  Шумен,северно  от
Шуменското езеро.Като приложение към настоящата разработка са представени скици
на имотите. 
    По  време  на  СМР на  складовите  сгради  не  са  необходими  допълнителни  площи  за
временни дейности. 
      Инвеститорът възнамерява да изгради складови сгради за съхранение на хранителни и
промишлени стоки. 
     Не се засягат защитени територии, територии за опазване обектите на културното
наследство  и не се  очаква трансгранично въздействие.Допълнителни площи за временни
дейности не са необходими.Теренът е с достатъчна площ за организиране на бъдещата
строителна площадка и осигуряване изискванията на нормите за ПБЗ,съгласно ЗУТ.

       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:

3.1.Изграждане на складови сгради
           Предвижда се изграждане на 2 бр.  нови сгради със складово предназначение.
Очаквано РЗП на новото застрояване-1500-2500 кв.м. Изпълнението на сградите ще бъде
от  стоманобетонови  фундаменти,  метална  конструкция  и  стени  и  покрив  от
термопанели. Подът на сградите ще бъде изпълнен от шлайфан бетон.
        Инвестиционното  предложение  е  свързано  с  изграждане  на  нова  техническа
инфраструктура  /ел,  ВиК/.  Имотът  ще  бъде  захранен  от  съществуващо  водопроводно
отклонение  в  съседен  имот,  който  е  собственост  на  възложителя.  Площадковото
електрозахранване  също  ще  бъде  осигурено  от  разположена  в  същия  съседен  имот
трафопост. 
            В новото застрояване се предвижда складиране на хранителни и промишлени стоки.
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ПРОИЗВОДСТВО  НЕ  СЕ  ПРЕДВИЖДА.  Основната  функция,  предвидена  като
инвестиционно намерение е нуждата от разширяване на логистичната база на фирмата. 

3.2.Съхранение и употреба на опасни химични вещества и смеси 
                Инвестиционното предложение не е свързано с производство, съхранение и/или
употреба на опасни химични вещества и смеси.  
          
       4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:
              Не се предвижда промяна на основната пътна инфраструктура.Новообразуваният
имот  граничи  със  съществуващата  складова  база  на  фирмата  и  ще  се  обслужва  от
бул.“Ришки проход“.

       5. Програма на дейностите,включително за строителство,експлоатация и фазите на 
закриване ,възстановяване и последващо използване:
               Програмата за дейностите, необходими на фирмата са:
 Одобряване на инвестиционното предложение; 
 Изготвяне на ПУП-ПЗ и промяна предназначението на земята; 
 Одобряване на ПУП-ПЗ;
 Изготвяне на инвестиционен проект; 
 Одобряване на проектната документация; 
 Получаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ; 
 Изграждане на сградите; 
 Въвеждане в експлоатация

      От  особена  важност  е,че  новият  обособен  имот  реално  ще  се  използа  ЗА
РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЛОГИСТИЧНА БАЗА на фирмата.Поради тази
причина  новообразуваният  имот  НЯМА  ДА  СЪЩЕСТВУВА  САМОСТОЯТЕЛНО  КАТО
ОБЕКТ  на  фирмата,  а  функционално  и  инфраструктурно  ЩЕ  СЕ  ОБЕДИНИ  СЪС
СЪЩЕСТВУВАЩИЯ  ИМОТ.Това  намерение  реално  изключва  необходимостта  от
самостоятелно захранване с ВиК и Ел връзки.Не се налага разработването на парцеларни
планове за нова довеждаща техническата инфраструктура-Ел.и ВиК
            Към настоящия момент дружеството не планува прекратяване на дейността пред-
мет на инвестиционното предложение. След евентуално прекратяване на дейността не
съществува необходимост от възстановяване на площадката за последващо използване. 
          Изпълнението на всички етапи ще бъде съобразено с изискванията на действащото
към дадения момент национално законодателство. 

         6. Предлагани методи за строителство: 
          Предвижда  се  изграждане  на  монолитни  фундаментни  цикли  и  монтажно-
демонтажно строителство със стоманени конструкции на горните части на сградите.
Стенните  и  покривни  повърхности  ще  се  изпълнят  със  стоманени  „сандвич“  панели  с
топлоизолационна сърцевина.
                 За реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството
ще бъдат необходими строителни материали.Най-често използваните биха могли да се
систематизират по следния начин: 
 Инертни материали - пясък и стандартна баластра за дренаж и обратен насип; 

 Готови строителни смеси; 
 Земни маси, вложени в обратен насип; 
 Хумус, вложен при благоустрояването на терена; 
 Дървен материал, използван за кофраж. 

              По време на строителството на строителната площадка ще се използва питейна
вода от селищната мрежа. 
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7. Доказване на необходимостта от инвестиционно предложение:            

         „Трънчев“ ООД е дружество с ограничена отговорност, с предмет на дейност:
покупка  на  стоки  и  други  вещи  c  цел  препродажба  в  първоначален,  преработен  или
обработен  вид;  Търговия  със  селскостопанска  продукция;  Продажба  на  стоки  от
собствено  производство,  търговско  представителство  и  посредничество;  Складови,
лицензионни,  лизингови,  комисионни, спедиционни и превозни сделки.  валутни сделки след
съответно разрешение.  складови сделки.  лизингови сделки;  Превоз  на  стоки и  товари в
страната и чужбина; и други дейности,позволени от закона.
           Наличието на модерен и достъпен складов обект е необходимост за развитие на
икономическите  условия  във  всяко  населено  място.След  направен  обстоен  анализ  на
развитието на пазарната икономика в страната, инвеститора е стигнал до заключението,
че  видовете  дейности  заложени  в  инвестиционното  намерение  са  необходими  и
гарантират  висока  рентабилност  на  вложените  инвестиции.  Бъдещото  развитие  на
региона,  в  който  ще  се  реализира  инвестиционното  предложение,  също  обуславя
потребност от разширавяне на съществуващата база на фирмата. Като основна цел на
развитие  ръководството  на  Дружеството  са  заложили  на  достъпност,  конку-
рентноспособност и високо предлагане в сферата на търговската дейност. 
             Като резултат от изложените мотиви ръководството на „Трънчев“ ООД предпри-
ема  настоящото инвестиционно предложение.  Въпреки  необходимостта от значителни
инвестиции,  ръководството  на  дружеството  счита,  че  предвидените  технологични
промени,функционирането  на  нови  складови  сгради  ще  окаже значителен  положителен
икономически, социален и екологичен ефект. 
          Необходимостта от осъществяване на това инвестиционно предложение в посоче-
ния район е  висока не само за  инвеститора.  Наличието на работещ складов обект ще
осигури постоянни работни места за местното население. 
            Реализацията на ИП ще осигури разширяване на базата.

        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 разположе-ните обекти,подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях:
Имотите  на  „Трънчев“  ООД  са  разположени  в  землището  на  гр.  Шумен,  южно  от
регулационната граница на гр.Шумен.         

Инвестиционното  предложение  обхваща  ПИ  №  83510.580.50 местност  „Кара  чалък”,
землището  на  гр.Шумен.  Съгласно  чл.40,ал  3  от  Наредбата  за  ОС  и  във  връзка  с
кадастралната карта на гр.Шумен, предвидените инвестиционни дейности НЯМА 
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ВЕРОЯТНОСТ да окажат отрицателно въздействие върху природните местообитания и
популация  на  видовете,  предмет  на  опазване  от  ЗЗ  от  мрежата „Натура“2000.  Най-
близките елементи от Националната екологична мрежа – ЗЗ “Шуменско плато“ се намира
на около 2300 м.по въздушна линия от имотите.

         9.  Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционно предложение:
         Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлени имоти с
идентификатор 83510.580.20; 83510.580.26 и 83510.580.23, гр.  Шумен, общ. Шумен, обл.
Шумен. Имотите са собственост на „Трънчев“ООД,видно от приложените нотариални
актове и съответните скици на кадастъра. 
Цитираните имоти  са с трайно предназначение на територията „Земеделска“.Начинът
на ползване е „пасище“ за имоти 580.20 и 580.26,  и „селскостопански, горски път“за имот
580.23. Категорията на земята при неполивни условия – 0.
            Площадката на „Трънчев“ ООД граничи с: 

- на изток – земеделска земя; 
- на запад – водна площ на Шуменско езеро; 
- на север – земеделска земя на фирма „Лифтком“ и урбанизирана територия 

на фирма „Трънчев ООД; 
- на юг – водна площ на Шуменско езеро. 

          Съобразно одобрения ОУП на гр.Шумен имотът е извън урбанизираната територия,
върху земи С ДОПУСТИМА СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО.

         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:
         Имоти с идентификатор 83510.580.20, 83510.580.26 и 83510.580.23 ,в които ще бъде
реализирано инвестиционното предложение, се намират в землището на гр. Шумен, общ.
Шумен, обл. Шумен. Населеното място и землището му не попада в защитени зони. Най-
близко разположени са: 
-  BG 0000382 „Шуменско плато“ за опазване на природните местообитания (приета с
Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007 г.), намираща
се на отстояние повече от 2,3 км от имота, предмет на ИП. 
           Най - близкият водоприемник за района е р. Камчия, която преминава на около 5500 m
южно от разглеждания обект.
         Съгласно изискванията на Закона за водите (ЗВ) всички води и водни обекти се опаз-
ват  от  изтощаване,  замърсяване  и  увреждане  с  цел  поддържане  на  необходимото
количество  и  качество  на  водите  и  здравословна  околна  среда,  съхраняване  на
екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, като за
постигане на тези цели се определят зони за защита на водите. По смисъла на ЗВ "зона за
защита на водите" е територията на водосбора на повърхностно водно тяло или земната
повърхност над подземно водно тяло. 
Нормалното  развитие  на  водната  екосистема  изисква  наличие  в  нея  на  биогенните
елементи азот, фосфор, въглерод, водород, кислород, сяра и др. От изброените елементи
азотът  и  фосфорът  и  техните  съединения  играят  най-важната  роля  за  растежа  на
популациите на водната растителност. Внасянето на допълнително количество биогенни
елементи и техните съединения във водоемите предизвикват нарушаване на екологичното
равновесие  в  тях.  Увеличаване  на  количеството  на  хранителни  вещества  води  до
еутрофикация на водите, вследствие на който процес настъпват няколко взаимосвързани
неблагоприятни ефекта във водоемите: 

  "цъфтене" на водите - процес, при който съществено се увеличава числеността на
един или няколко вида водорасли; 
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 бурното  развитие  на  водораслите  на  повърхността  води  до  промяна  на

светлинните условия, поради намаляване на прозрачността на водата, в следствие
на което дънните водорасли загиват, образувайки токсични вещества; 

 намаленото  количество  на  кислорода  във  водата  поради  гнилостни  процеси  е
причина за измиране водорасли, риби и други водни обитатели; 
 влошава се качество на водата, поради придобиване на неприятна миризма и вкус. 

Основните  източници  на  замърсяване  на  водите  с  биогенни  елементи  са  селското
стопанство и отпадъчните води от бита, както и някой отрасли на промишлеността. 
Чувствителните и уязвими зони са територии, обявени за защитени, тъй като водните
тела  в  тези  зони  са  чувствителни  към  влиянието  на  хранителни  съставки-  биогенни
елементи (основно азот и фосфор) във водата. Понятието "чувствителни зони" е термин,
характеризиращ водоприемника, който се намира или има риск да достигне състояние на
еутрофикация - обогатяване с биогенните елементи азот и фосфор.
            Определянето на чувствителни зони е регламентирано в изискванията на Наредба
№ 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни
вещества  в  отпадъчните  води,  зауствани  във  водни  обекти.  Министърът  на  ОСВ  със
Заповед определя списък на чувствителните зони в съответствие с критериите, посочени в
Приложение 4 към чл. 12, ал. 1 от същата наредба. 
          Шуменското езеро е изкуствено създадено и не е защитена зона 
    Най  -  близките  санитарно  -  охранителни  зони  са  около  общинските  водовземни
съоръжения  на  питейно-битово  водоснабдяване  води.  Същите  остават  на  значително
отстояние от имота и той не попада в обхвата на зони I, II и III на СОЗ. 
 
            11. Други дейности,свързани с инвестиционното предложение(например добив на
строителни  материали,нов  водопровод,добив  или  пренасяне  на  енергия,жилищно
строителство):
              С реализирането на инвестиционното предложение не се налага извършване на
други свързани дейности. Необходимо е изграждане на улични отклонения от наличната
техническа инфраструктура. 

      12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
           Не се предвиждат други разрешителни,освен необходимите рутинни документи,съг-
ласно ЗУТ и ЗОЗЗ. 

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
          Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на землището
на  гр.Шумен  –  поземлен  имот  №  580.50,землище  на  гр.Шумен,общ.Шумен,обл.Шумен,с
площ  7,104  дка.Този  имот  се  получава  след  обединението  на  ПИ  83510.580.20;ПИ
83510.580.26  и  ПИ  83510.580.23.Посочените  имоти  са  собственост  на  „Трънчев“ООД
съгласно Нотариа-лен акт № 137, том I, рег. № 1417, дело № 105 от 2018 г. и Нотариален
акт № 57,том II, рег. № 4263, дело № 190 от 2018 г.
       Имотите са с начин на трайно ползване „пасище“-580.20 и 580.26,  и „селскосто-
пански, горски път“-580.23, и категория на земята при неполивни условия – 0.
           Съседните имоти също са част от землището на гр. Шумен. 

2. МОЧУРИЩА, КРАЙРЕЧНИ ОБЛАСТИ, РЕЧНИ УСТИЯ
          Посоченият имот 83510.580.50 не попада в близост до мочурища, крайбрежни области
или речни устия. 



-9-
3. КРАЙБРЕЖНИ ЗОНИ И МОРСКА ОКОЛНА СРЕДА

            Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в съществуващи позем-
лени имоти с идентификатор  83510.580.20, 83510.580.26  и 83510.580.23 гр. Шумен, общ.
Шумен, обл. Шумен - обединен 83510.580.50. Посочения имот не попада в крайбрежни зони
и морска околна среда. 

4. ПЛАНИНСКИ И ГОРСКИ РАЙОНИ
          Посоченият,в горната точка обединен имот,с идентификатор 83510.580.50 не
попада в планински или горски райони. 

5. ЗАЩИТЕНИ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ
                Посоченият обединен имот,с идентификатоп 83510.580.50 не попада в защитени
територии. 

6. ЗАСЕГНАТИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА
           Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според
изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват
според  изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за  опазване  на  естествените
местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно
опазването на дивите птици. 
       Реализирането на инвестиционното предложение не засяга елементи от национал-
ната екологична мрежа. 

7. ЛАНДШАФТ  И  ОБЕКТИ  С  ИСТОРИЧЕСКА,  КУЛТУРНА  ИЛИ  АРХЕОЛО-
ГИЧЕСКА СТОЙНОСТ

        Според точка 25 на § 1 на допълнителните разпоредби на Закона за биологичното
разнообразие "ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са
възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки
фактори.  Ландшафта е  компонента на околната среда,  който възниква в  резултат от
взаимодействието на  редица  природни  и,  на  по-късен  етап  от развитието  на  Земята,
културни  фактори.  Тези  фактори  се  развиват  в  зависимост  от  географските
характеристики  и  продължават  динамично  да  формират  ландшафта  така  че  в  този
смисъл ландшафтът се разглежда и като състояние на околната среда. Значението на
понятието “ландшафт” нараства през годините. Чрез своето поведение и дейност човека,
не  само променя  ландшафта -  пространството,  в  което живее,  но  следва  да полага и
грижи за неговото устойчиво развитие. Ландшафтът навсякъде по света е комбиниран
резултат от естествените процеси, които протичат в природата, и човешките дейности,
които се включват в тях. 
       Ландшафтът е с огромна значимост за съвременното общество. Това понятие е
свързано с отговорността ни към бъдещите поколения.  Следователно той следва да се
опазва, поддържа, развива и, доколкото е необходимо и възможно, да се възстановява така,
че трайно да осигурява : 

 разнообразие, идентичност и естетика в природната среда;
 функциониране и продуктивност на екосистемите; 
 възможност за регенериране и устойчиво използване на природните ресурси; 
 подобряване условията на живот на населението. 

          Площадката, на която ще бъде реализирано инвестиционното предложение, не засяга
и не попада в близост обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 

8. ТЕРИТОРИИ И/ИЛИ ЗОНИ И ОБЕКТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН САНИТАРЕН
СТАТУТ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА

      Посоченият  имот  не  попада  в  територии  и/или  зони  и  обекти  със  специфичен
санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 
           Съгласно § 1, т. З от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Обекти, подлежащи на
здравна  защита"  са  жилищните  сгради,  лечебните  заведения,  училищата,  детските
градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно
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настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги,
хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане,
паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и
обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона
за храните, стоковите борси и тържищата за храни“. В разглеждания случай най-близко
разположените  обекти,  подлежащи  на  здравна  защита  са  вилни  зони  разположени  на
разстояние,по-голямо от 800 м.

IV.   ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА,КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ 
ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА,ВСЛЕДСТИЕ 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. 

1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве. 
         Инвестиционното предложение за разширяване на складовата база не предполага
отрицателно въздействие върху здравето на населението. 
По  време  на  СМР  и  по  време  на  експлоатацията  не  се  очаква  значително  отрицателно
въздействие  върху  здравето  на  населението  при  спазване  на  нормите  за  строителните
дейности.  
           
1.2. Въздействие върху материалните активи. 
         Експлоатацията на складови обекти няма да доведе до промени или нарушаване на
материалните активи на околните имоти. 
        Реализирането на инвестиционното предложение ще окаже положително въздействие
върху материалните активи на дружеството. Въздействието е непряко, положително със
средна степен. 

1.3. Въздействие върху културното наследство. 
           На площадката на инвестиционното предложение и в непосредствена близост не са
разположени  обекти  от  недвижимо  културно  наследство.Експлоатацията  на  складов
обект няма да доведе до въздействие върху културното наследство.
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        Въздействието е нулево. 

1.4. Въздействие върху атмосферния въздух. 
       По  време  на  реализацията  на  инвестиционното  предложение  ще  се  наблюдава
краткотрайно  отрицателно  въздействие  в  следствие  на  извършваните  СМР.  Това
въздействие ще бъде локално в рамките на имота. 
           При експлоатацията на складов обект въздействието върху атмосферния въздух ще
бъде  нулево  –  не  се  предполага  експлоатация  на  точкови  източници  на  емисии  и/или
източници на неорганизирани емисии на площадката. 

1.5. Въздействие върху водите. 
       1.5.1. Повърхностни води 
        Реализирането и експлоатацията на складов обект няма да доведе до въздействие
върху повърхностните водни тела. 
           Въздействието е нулево. 

      1.5.2. Подземни води 
        Реализирането и експлоатацията на складов обект няма да доведе до въздействие
върху подземните водни тела. 
           Въздействието е нулево. 

1.6. Въздействие върху почвите. 
        По време на СМР и експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството
на почвите в района. 

1.7. Въздействие върху земните недра. 
     Не се очаква въздействие върху земните недра по време на СМР и експлоатация на
обекта. 
       Не се предполага наличие на въздействие. 

1.8. Въздействие върху ландшафта. 
    Имотът,  в  които ще се  реализира  инвестиционното предложение,  е  разположен в
землището на гр. Шумен. Предвид наличието в съседство на съществуваща складова база
предвидените дейности ще се впишат в ландшафтното оформление. 
     По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на
ландшафта в района. 

1.9. Въздействие върху биологично разнообразие. 
     Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение,са разположени в
землището на гр. Шумен в непосредствена близост до урбанизирана територия и трасета
на пътна инфраструктура – първокласен път. В тях не се срещат характерните защитени
видове растения и животни. Околните терени, които не попадат в защитената зона също
представляват промишлени и урбанизирани територии, в които не се срещат защитени
видове. 
       Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените
видове  и  местообитания,поради  значителното  разстояние  и  намаляване  на  ефекта  на
емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона./2,3 км.до „Шуменско плато“/ 
      Не се очаква въздействие върху биологичното разнообразие по време на експлоатацията
на плануваните промени. 

1.10. Въздействие върху защитени територии. 
      Не се  очаква въздействие  върху  защитени територии,поради отдалечеността на
същите. 
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2.  ВЪЗДЕЙСТВИЕ  ВЪРХУ  ЕЛЕМЕНТИ  ОТ  НАЦИОНАЛНАТА  ЕКОЛОГИЧНА
МРЕЖА,  ВКЛЮЧИТЕЛНО  НА  РАЗПОЛОЖЕНИТЕ  В  БЛИЗОСТ  ДО
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 
           Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според
изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват
според  изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за  опазване  на  естествените
местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно
опазването на дивите птици. 
          Имот с идентификатор 83510.580.50, в който ще бъде реализирано инвестиционното
предложение, се намира в землището на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен. Населеното
място и землището му не попадат в защитени зони. Най-близко разположената зона е 
- BG 0000382 „Шуменско плато“ - зона за опазване на природните местообитания (приета
с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет, обн. ДВ бр.21/ 09.03.2007,намираща се
на отстояние повече от 2,0 км от имота, предмет на ИП. 
      Съгласно чл.40,ал 3 от Наредбата за ОС и във връзка с  кадастралната карта на
гр.Шумен,предвидените  инвестиционни  дейности  НЯМА  ВЕРОЯТНОСТ  да  окажат
отрицателно  въздействие  върху  природните  местообитания  и  популация  на
видовете,предмет на опазване от ЗЗ от мрежата „Натура“2000.

3.  ОЧАКВАНИТЕ  ПОСЛЕДИЦИ,  ПРОИЗТИЧАЩИ  ОТ  УЯЗВИМОСТТА  НА
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ
БЕДСТВИЯ. 
        Инвестиционното предложение не представлява риск от възникване на големи аварии. 
    При  изграждане  и  експлоатация  на  складов  обект няма  да  се  извършва  производство,
съхранение и/или употреба на опасни химични вещества и смеси. 

4.  ВИД  И  ЕСТЕСТВО  НА  ВЪЗДЕЙСТВИЕТО  (ПРЯКО,  НЕПРЯКО,  ВТОРИЧНО,
КУМУЛАТИВНО, КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО- И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И
ВРЕМЕННО, ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО). 
Вида  на  въздействието  на  инвестиционното  предложение  върху  компонентите  на
околната среда и човешкото здраве е представено поотделно по компоненти: 

1.1. Върху въздуха 
 По време на СМР - очаква се пряко, краткотрайно, временно отрицателно въздействие

обособено  на  територията  на  площадката  (емисии  прах  от  СМР).  Не  се  очаква
кумулативен  ефект.  Основна  мярка  за  редуциране  на  това  въздействие  е  прилагане  на
мерки за редуциране на неорганизирани емисии на прах. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 
1.2. Върху водите 

 По  време  на  СМР  -  не  се  очаква  въздействие.  Не  е  предвидено  въздействие  върху
повърхностни/подземни водни обекти. Не се предвиждат дълбоки изкопи и/или ползване на
приоритетни вещества при строителната дейност. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Не е предвидено въздействие
върху повърхностни/подземни водни обекти. 

1.3. Върху почвата 
 По време на СМР - очаква се пряко отрицателно въздействие с ниска степен изразяващо

се  в  промяна  предназначението  на  земеделски  земи  и  трайното  им  урбанизиране  и
застрояване. Въздействието ще е с малък мащаб и засяга единствено имотите,предмет на
ПУП-ПЗ. Не се предвиждат дълбоки изкопи и/или ползване на приоритетни вещества при
строителната дейност. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 
1.4. Върху земните недра 

 По време на СМР - не се очаква въздействие. Не се предвиждат дълбоки изкопи и/или
ползване на приоритетни вещества при строителната дейност. 
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 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие.  

1.5. Върху ландшафта 
 По време на СМР – не се очаква въздействие. 
 По време на експлоатацията – не се очаква въздействие. Площадката представляват

част от характерния за района ландшафт. 
1.6. Върху минералното разнообразие 

 По време на СМР – не се очаква въздействие. 
 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Инвестиционното предложение

не е свързано с добив и/или употреба на минерални суровини. 
1.7. Върху биологичното разнообразие 

 По време на СМР – не се очаква въздействие. 
 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Инвестиционното предложение

ще се реализира в рамките на имоти, които са част от урбанизираната територия на гр.
Шумен.  Същите  не  притежават  част  от  характерното  за  района  биологично
разнообразие. 

1.8. Върху материалното и културното наследство 
 По време на СМР – не се очаква въздействие. 
 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Инвестиционното предложение

ще се реализира в рамките на имоти, които не попадат в зони и обекти от материалното
и културното наследство в района. 

1.9. Върху персонала 
 По време на СМР - очаква се пряко, краткотрайно, периодично, отрицателно въздействие

обособено на територията на площадката. Не се предполага кумулативен ефект. Основни
мерки представляват спазване правилата за безопасни и здравословни условия на труд. 

 По време на експлоатацията - очаква се пряко, дълготрайно, периодично, отрицателно
въздействие  обособено на  територията на  площадката.  Не се  предполага  кумулативен
ефект.  Основни  мерки  представляват  спазване  правилата  за  безопасни  и  здравословни
условия на труд. 

1.10. Върху населението 
 По време на СМР - очаква се непряко, временно, краткотрайно, положително въздействие

върху местното население.  Очаква се разкриване на временни работни места в район с
висока безработица. 

 По време на експлоатацията - очаква се непряко, постоянно, дълготрайно положително
въздействие върху местното население. Очаква се разкриване на постоянни работни места
в район с висока безработица. 

1.11. От генериране на отпадъци 
 По  време  на  СМР  -  очаква  се  непряко,  периодично,  краткотрайно,  отрицателно

въздействие  по  отношение  на  образуваните  отпадъци.  Третирането  им  е  свързано  с
допълнителни разходи за дружеството. Основна мярка за редуциране на въздействието е
спазване йерархията по управление на отпадъците съгласно ЗУО – приоритетно предаване
на отпадъците за оползотворяване (при възможност). 

 По време на експлоатацията - очаква се непряко, периодично, дълготрайно, отрицателно
въздействие  по  отношение  на  образуваните  отпадъци.  Третирането  им  е  свързано  с
допълнителни разходи за дружеството. Основна мярка за редуциране на въздействието е
спазване йерархията по управление на отпадъците съгласно ЗУО – приоритетно предаване
на отпадъците за оползотворяване (при възможност) 

1.12. От рискови енергийни източници 
 По време на СМР – не се очаква въздействие. 
 По време на експлоатацията - не се очаква. Инвестиционното предложение не е свързано

с подобни източници. 
1.13. Върху материалните активи 

 По време на СМР – очаква се пряко,  краткотрайно,  положително въздействие.  ИП е
свързано с увеличаване материалните активи на дружеството.
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 По време на експлоатацията - очаква се пряко, постоянно, дълготрайно, положително

въздействие.  Инвестиционното  предложение  е  свързано  с  увеличаване  материалните
активи на дружеството. 

1.14. От генетично модифицирани организми 
 По време на СМР – не се очаква въздействие. 
 По време на експлоатацията - не се очаква. Инвестиционното предложение не е свързано

с подобни организми. 
1.15. Дискомфорт 

 По време на СМР - очаква се пряко, периодично, краткотрайно, отрицателно въздействие
по отношение емисии на шум в околната среда от строителната дейност. Мерките за
редуциране на емисиите се свеждат до използване на изправна строителна техника. 

 по време на експлоатацията – не се очаква въздействие. 

5. СТЕПЕН И ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО - ГЕОГРАФСКИ
РАЙОН; ЗАСЕГНАТО НАСЕЛЕНИЕ; НАСЕЛЕНИ МЕСТА (НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД -
ГРАД,  СЕЛО,  КУРОРТНО  СЕЛИЩЕ,  БРОЙ  НА  НАСЕЛЕНИЕТО,  КОЕТО  Е
ВЕРОЯТНО ДА БЪДЕ ЗАСЕГНАТО, И ДР.). 
        Всички дейности от инвестиционното предложение ще се извършват на терито-
рията на площадката на „Трънчев“ ООД. 
       От извършения обстоен анализ може да се направи извод, че като следствие от
дейността  на  новите  складови  сгради,няма  да  се  наблюдава  завишаване  на
заболеваемостта  или  промяна  в  здравния  статус  на  околното  население  и  няма
констатирани рискови фактори за населението. 
         Очаква се обхватът на въздействието да е в района на площадката и да не се засяга
населението на гр. Шумен. 

6. ВЕРОЯТНОСТ, ИНТЕНЗИВНОСТ, КОМПЛЕКСНОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 
     Посочените  въздействия  са  пряко  свързани  с  предвидените  в  инвестиционното
предложение дейности и мерките за намаляването или предотвратяването им. 
Описаните въздействия не предполагат комплексност и не са интензивни по своя характер. 

7.  ОЧАКВАНОТО  НАСТЪПВАНЕ,  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА,  ЧЕСТОТАТА  И
ОБРАТИМОСТТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО. 
       За  периода  на  строителството  въздействието  ще  бъде  периодично  с  продъл-
жителност в рамките на работното време. 
              За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно и дълготрайно. 
              На територията на „Трънчев“ ООД работният график е както следва: 

 Складова част – двусменен режим, 16 часа, 365 дни в годината; 
 Администрация – 1 работна смяна, 8 часа, 5 дена в седмица. 

Не  се  очакват  промени  в  екологичното  състояние  на  района  от  реализацията  на
инвестиционното предложение. 

8.  КОМБИНИРАНО  ВЪЗДЕЙСТВИЕ  СЪС  ДРУГИ  СЪЩЕСТВУВАЩИ  И/ИЛИ
ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
    Инвестиционното  предложение  не  предполага  комбинирано  въздействие  със
съществуващи дейности и/или одобрени инвестиционни предложения. 

9. ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЕФЕКТИВНО НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА. 
     Ефективно  редуциране  на  негативните  въздействия  е  възможно  чрез  редица
технологични решения по време на СМР: 

 използване на екологично гориво; 
 използване на изправна механизация; 
 прилагане на мерки за редуциране на неорганизирани емисии. 


