
 

ОБЯВА 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 

Днес, 

30.09.2020г. 

              На основание чл.6, ал.10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната  среда - Наредба 

за ОВОС (Приета с ПМС №59 от 07.03.2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 

Август 2019г.)  
 

 
 

ОБЩИНА ПОПОВО, 

 

Ви уведомява че има следното инвестиционно намерение: 

 

                       „Изграждане на паркинги в ПИ 57649.503.2135, 

57649.503.2150 и 57649.503.3548 в кв.105“ 

 

 
 

   

Осигурен е обществен достъп до подробно разработена информация 

по Приложение №2 на Наредбата за ОВОС. Информацията е на 

разположение в сградата на общината – стая 315 и на сайта на Община 

Попово. 

 

 Писмени становища и възражения относно инвестиционното предложение 

ще се приемат в  деловодството на Община Попово в 14 дневен срок от 

датата на поместване на обявата.  
 

 

 



Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

  

(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 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 

г.) 

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 

Община Попово – гр. Попово, пл. „Александър Стамболийски” № 1 

Булстат: BG 000875856 

2. Пълен пощенски адрес. 

              гр. Попово 7800, пл. „Александър Стамболийски” № 1 

3. Телефон, факс и e-mail. 

                 тел. 0608/ 40021,  факс. 0608/40024, е-mail: obstina@popovo.bg 

4. Лице за контакти. 

инж. Добрин Добрев, тел. 060840246 

 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

 

 

    „Изграждане на паркинги в ПИ 57649.503.2135, 57649.503.2150 и 57649.503.3548 в кв.105“ 

 

 

 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

 

             Характеристиката за настоящото инвестиционно предложение е изготвена съгл. чл. 81, 

ал.1, т.2 и е съобразена с критериите заложени в чл. 93, ал.4 от ЗООС. Дейността на обекта, за 

която се изготвя шнвестиционното предложение е включена в Приложение №2 към чл.93,ал.1, 

т.1 и 2 от ЗООС – т. 10б) – „ Инфраструктурни инвестиционни предложения : за урбанизирано 

развитие, включително търговски центрове и паркинги“. 

            Информацията за инвестиционното предложение е изготвена в съответствие с 

изискванията на ЗООС. 

                 Ремонтните дейности  предвиждат премахване на съществуващата асфалтова 

настилка и бетонови основи,  полагане на конструктивни пластове от трошен камък и асфалт, 

полагане на нови бордюри и тротоарни плочки.  

 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

 

Площта на ИП  РЗП -   възлиза на асфалтобетонова настилка 2020 м2 и тротоари 375 м2. 

             



Обособени са максимален брой паркоместа за леки автомобили и 2 бр. 
паркоместа за автобуси. След корекция на лявата хоризонтална (бордюрна) крива към 
ул.“Димитър Благоев“  в участъка между ул.“Цар Крум“ и ул.“Драва“ се обособяват в 
двустранно уширение 45 бр. паркоместа за перпендикулярно паркиране, от които 3 бр. 
за хора с увреждания. 
  

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

 

Паркингът ще се намира на мястото на бившите бараки на общинския пазар на 

ул.“Димитър Благоев“ между ул.“Цар Крум“ и ул.“Хаджи Димитър“. В момента бараките са 

премахнати и са останали само бетоновите им основи. На ул.“Цар Крум“ има асфалтова настилка 

в не добро състояние. Тротоари има само до отклонението за паркинга зад общината. Теренът не 

е отводнен и на паркинга липсва дъждовна канализация. На благоустроената му част има улично 

осветление от градински тип. 

            Запазва се съществуващата геометрия на пресичанията на улиците. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

              За питейно-битови нужди за работещите по време на СМР ще се доставя бутилирана 

минерална вода, а вода за миене за битови нужди ще се осигурява, чрез водоноски. 

              На строителната площадка ще бъде поставена химическа WC.  

              Други отпадъчни води от реализирането на обекта не се очакват. 

              По време на извършване на строително-монтажните работи, инвестиционното 

предложение не включва използване,съхранение, транспорт, производство и работа с материали, 

които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората. 

              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; 

   - дървен материал, използван кофраж; 

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 

             Отпадъците, които се очаква да се генерират съгласно Наредба №3/2004г. за 

класификация на отпадъци са следните. 

            По време на строителството се очаква да се формират: 

            Смесени битови отпадъци – 20 03 01 

            Строителни отпадъци 

    -  асфалтови смеси с код 17 03 02 

    -  бетонни смеси с код 17 01 01 

    - начин на третиране – частично влагане като повторна употреба и събиране и извозване 

на определено от общинските органи място 

             Земни маси  - от изкопни работи 

    -  почва и камъни с код 17 05 04, 17 04 05 - желязо и стомана, земни маси 17 05 06 и др. 

с неопасни свойства 

    -  начин на третиране – за обратен насип и изравняване на терена 



 При извършване на строителството ще се генерират стандартни битови отпадъци, които 

ще бъдат събирани разделно - съобразно  вида на отпадъка. Управлението на строителните 

отпадъци при реализация на инвестиционното намерение ще се извършва съгласно приложен 

план за управление на СО  към проекта. Предвиждат се следните кодове отпадъци съгласно 

ПУСО: асфалтови смеси – 17 03 02, почва и камъни – 17 05 04, бетонни смеси – 17 01 01. 

 

 

 

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНАТА СТЕПЕН НА ВЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО/СО, ОПОЛЗОТВОРЕНИ ЗА ОБРАТНИ НАСИПИ В ПРОЕКТА 

    
Съгласно Приложение № 5, 

към чл.5, т. 4 

Прогноза за общото количество на 

използваните строителни материали, 

съгласно строителните книжа 

Прогноза за количеството на вложените 

продукти от оползотворяване на СО/ СО, 

оползотворени за обратни насипи 

Прогнознастепен на 

влагане 

Наименование t Наименование t % 

1 2 3 4 5 

обратен насип 234 
от трошен камък от пътна 

настилка 
234 

100 

        

Общо 234 Общо 234   

АС за износващ пласт 194 10% от рециклиран материал 19 

43 

АС за долен пласт 194 20% от рециклиран материал 39 

трошен камък за основа 1375 50% от рециклиран материал 688 

трошен камък под тротоари 135 50% от рециклиран материал 68 

    

    

        

        

        

        

        

        

Общо 
1 

898 
Общо 813   

 

 

 

            От предвижданата дейност няма да се формират производствени или охлаждащи  отпадни 

води.  

            Не се предвижда формиране на битово-фекални отпадни води тъй като не се предвиждат 

постоянни работни места. 

            При измиването на тротоарните площи водите ще постъпват в зелените площи около тях. 

 



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 даденост (релеф, растителност, водни пространства, 

оптимална температура, влажност на въздуха и др.) Това е субективно чувство, което 

обкръжаващата природна среда създава у човека състоянието на благополучиеи 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 или друг вид 

емисии на замърсители в околната среда.  

Предвиждат се незначителни летливи емисии при извършването на СМР дейностите, 

както и известно шумово натоварване. 

Инвестиционното предложение не предполага вероятни значителни последици за 

околната среда и човешкото здраве. 

Предвиденото от инвестиционното предложение  изграждане на паркинг не предполага 

замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на 

строителството, така и по време на експлоатация, при предвидените мерки. След неговата 

реализация се очакват положителни промени за всички елементи от околната реда. 

Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, 

строителни работи и транспорт. 

Не се предвижда използването на горивни процеси по време на строителните работи 

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в 

района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата 

на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно 

територията на работната площадка.. 

Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни 

вещества в атмосферния въздух в района. 

От реализирането на обекта/ строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични 

фактори – шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения. 

При осъществяване на инвестиционното предложение не се очакват замърсяване  и 

дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на 

строителство и експлоатация на работа. 

Характерът на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие 

върху компонентите на околната среда и факторите, които и въздействат. 

Неговото осъществяване няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната 

среда. 

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

  На обекта няма да бъдат налични опасни химични вещества от приложение №1 към 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях. В 

близост до обекта, предмет на инвестиционното намерение няма разположени 

предприятия/съоръжения класифицирани с висок или нисък рисков потенциал. 

 

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. 

Определяне на рисковите фактори за увреждане на здравето на хората: 



ж1)  По време на изграждане на обекта има изпълнение на изкопни и строителни работи, 

транспорт на материали, машини и др. Строителните, монтажните и транспортните работи могат 

да бъдат източник на следните въздействия: 

- шумово въздействие; 

- локално замърсяване с отработени газове; 

- запрашване на средата; 

- вибрации /при работа на строителните машини и транспортна техника/; 

ж2) По време на експлоатация на обекта рисковите фактори са свързани с техническата 

изправност на съоръженията, за което трябва да се предвиди: 

- поддържане в постоянна изправност на съоръженията; 

- съоръженията не трябва да надвишават разрешеният експлоатационен дебит; 

Съществува риск от злополуки по време на строителството. 

По време на изпълнение на СМР дейностите се очакват  незначителни шум и вибрации в 

непосредствена близост до обекта. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

          Обектът се намира в населено място, град Попово ПИ с идентификатор 

57649.503.2135, 57649.503.2150 и 57649.503.3548 в кв.105 

 

  

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. 

 

Проектните работи включват технологично фрезоване и възстановяване на два пласта по 

4см плътен и неплътен асфалтобетон в участъка по ул.“Цар Крум“ от п.т.0 до п.т.8. В участъка с 

уширение по ул.“Цар Крум“ и по цялата дължина на ул.“Димитър Благоев“ е предвидена 

цялостна подмяна на конструкцията на пътната настилка. Ще се положат нови бетонови бордюри 

и тротоарни настилки с унипаваж.  

Новите бордюри са бетонови 18/35 см положени върху бетонова основа с видима част от 

15 см. Полагането на бордюрите трябва да завърши преди изграждането на асфалтовата настилка. 

Проектното решение предвижда развалянето на съществуващата асфалтова настилка и 

бетонови основи при бившия общински пазар.  

На пътното платно на паркинга е предвидено да се положи изцяло нова асфалтова 

настилка тип-А за движение от категория „леко” със следните конструктивни пластове: 

- 4см плътен асфалтобетон тип „А“   Е1 = 1200MPa 

- 4см неплътен асфалтобетон /биндер/              Е2 = 1000 MPa 

- 45см трошен камък 0-63мм   Е3 = 350 MPa 

-     Земна основа Е0 = 30 MPa 

 

              Разрушаването на настилката трябва да се извърши разделно за асфалтовите пластове и 

основните пластове, изградени от несвързани материали. По същия разделен начин трябва да се 

извърши и третирането на получените материали от разрушените пластове. 



              Уплътняването на земното легло на настилката във всички насипни и изкопни участъци 

трябва да бъде със стойност, не по-малко от 95 % от максималната обемна плътност на скелета на 

материала. 

              Изграждането на основните пластове на пътната конструкция не може да започне преди 

приемането на изпълненото земно легло. 

              Движение на пътно-строителни машини и приобектов транспорт по завършеното земно 

легло ще бъде допуснато само при взимане на необходимите предпазни мерки. 

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Прилагаме ситуация по част пътна с граници на инвестиционното предложение и 

организация на движението с очертаване на необходимия брой паркоместа. 

 

               5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване.  

Съгласно предвидените СМР в проекта. 

Строителството и експлоатацията на обекта не са свързани с действия, които ще доведат 

до съществени физически промени на района, където ще се реализира предложението. 

При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат 

използвани природни ресурси като земя и материали. 

Няма невъзстановими или в недостатъчно количество природни ресурси. 

При изграждането на обекта ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2 от 

22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. 

              За предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работната 

площадка, ще бъдат взети мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа. 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

При изграждането на обекта ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2 от 

22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. 

Използваните методи при строителството на обекта са изкопни, насипни дейности и 

полагане на настилки. 

Строителството и експлоатацията на обекта не са свързани с действия, които ще доведат 

до съществени физически промени на района, където ще се реализира предложението. 

При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат 

използвани природни ресурси като земя и материали. Няма невъзстановими или в недостатъчно 

количество природни ресурси. 

Характерът на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие 

върху компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат. 

Екологичните условия в района няма да се нарушат при нормална експлоатация на 

обекта. Очаква се подобряването им. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

               Информацията за инвестиционното предложение е изготвена в съответствие с 

изискванията на ЗООС и на основание чл. 81, ал.1 и т.2 и е съобразена с критериите заложени в 

чл. 93, ал.4 от ЗООС,  т. 10, буква б) – „ Инфраструктурни инвестиционни предложения : за 

урбанизирано развитие, включително търговски центрове и паркинги“. 

               Имотът е в урбанизираната територия и е подходящ за реализиране на инвестиционното 

предложение. 

               Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от 

гледна точка на социално-икономическите условия в района. С реализирането на 



инвестиционното предложение ще се намалят нивата както на шума, така и на праховите емисии. 

Ще се подсигурят необходимия брой пракоместа.  

               При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района няма да бъдат 

нарушени, а ще се подобряват. 

 

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.  

              Ивнестиционното предложение попада в границите на Поземлен имот с 

№57649.503.2135, ПИ № 57649.503.2150 и ПИ № 57649.503.3548 в кв.105 , гр. Попово, община 

Попово, област Търговище. Намира се на мястото на бившите бараки на общинския пазар 
на ул.“Димитър Благоев“ между ул.“Цар Крум“ и ул.“Хаджи Димитър“.  Запазва се 

съществуващата геометрия на пресичанията на улиците. 

              Площта на имота е достатьчна за извършване на строителните работи и за временно 

съхранение на строителните отпадъци, формирани no време на строителството. 

     Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със 

статут на защитени no смисъла на 3акона за защитените територии (oбн. ДВ, бр.133/11.11.1998 

г.), както и защитени зони no смисъла на 3акона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 

09.08.2002 г.). 

     Най-близките Защитени зони са „Голяма река" с идентификационен код BG 0000432 и 

„Беленска гора" с идентификационен кoд BG 0000231 за опазване на местообитанията и дивата 

флора. 

    При реализацията на инвестиционното предложение в имота, който не попада в 

границите на защитените зoни от екологичната мрежа Натура 2000 не се очаква пряко и косвено 

унищожаване на природните местообитания, както и местообитания на приоритетни за 

опазването на растителни и животински видове, които са предмет и цел на опазване в 

горецитираните защитени зони. 

    He ce очаква влошаването на качеството на приоритетните местообитания и тяхното 

замърсяване, безпокойство на видовете в резултат от дейностите no време на изграждането.  He 

ce очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително 

отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видовете,предмет на опазване. 

   Кумулативен ефект заедно с други инвестиционни предложения, който да окаже 

негативно въздействие върху зоните не се очаква. 

                От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква трансгранично 
въздействи  
 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 
инвестиционното предложение. 
              Ивнестиционното предложение попада в границите на Поземлен имот с 

№57649.503.2135, ПИ № 57649.503.2150 и ПИ № 57649.503.3548 в кв.105  , гр. Попово, община 

Попово, област Търговище. Намира се Намира се на мястото на бившите бараки на 
общинския пазар на ул.“Димитър Благоев“ между ул.“Цар Крум“ и ул.“Хаджи Димитър“ в 

урбанизирана територия . 

 

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. 

Бъдещият обект ще бъде реализиран в поземлен имот с № 57649.503.2135, ПИ № 

57649.503.2150 и ПИ № 57649.503.3548 в кв.105, гр. Попово, община Попово, област Търговище. 

По предназначение на територията  - урбанизирана. 

Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при 

ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и 

изисквания или налагане на ограничения. 

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, 

които са важни или чувствителни oт екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения 

или други водни обекти, крайбрежна зона. Независимо от това възложителят ще осъществява 

контрол пo време на строителството и експлоатация на обекта за недопускане на причини, които 

биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети. 

Ha територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма плoщи, които 

се обитават от защитени, вaжни или чувствителни видове на флората и фауната, нaпp. за 

размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати 

от предложението. 

Ha територията нa инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти 

или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението. 

Ha територията нa инвестиционното предложение или в близост до нея нямa пътищa или 

съоръжения зa достъп до места за отдих, кoитo могат дa бъдат засегнати от предложението. 

              Ha територията нa инвестиционното предложение или в близост дo нея нямa местности и 
обекти с историческо или културно значение, които могат дa бъдaт засегнати oт Територията на 
инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, 
свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни 
инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при 
реализацията на предложението. 
              Ha територията на инвестиционното предложение и в близост до него няма санитарно — 
охранителни зони. 
              Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут 
на защитени пo смисъла на 3акона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.), както 
и защитени зони пo смисъла на 3акона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 
г.). 
              Защитените зони се намират на достатьчно голямо разстояние oт поземлен имот 
№57649.503.2455 и №57649.503.3582, гр. Попово, община Попово, област Търговище.   

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)   

           

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение –                

Разрешение за строеж , издаден от Община Попово 

 

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; 

              Ивнестиционното предложение попада в границите на поземлен имот с № 

57649.503.2135, ПИ № 57649.503.2150 и ПИ № 57649.503.3548 в кв.105 , гр. Попово, община 



Попово, област Търговище. По предназначение на територията е урбанизирана. 

 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

              Ивнестиционното предложение попада в границите на Поземлен имот с № 

57649.503.2135, ПИ № 57649.503.2150 и ПИ № 57649.503.3548, гр. Попово, община Попово, 

област Търговище. По предназначение на територията е урбанизирана.  

  С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати мочурища,крайречни области, 

речни устия, тъй като няма такива в близост до нeгo. 

 

3. крайбрежни зони и морска околна среда;   

В близост до инвестиционното предложение няма крайбрежни зони и морска околна 

среда. 

 
4. планински и горски райони;   

Нe ce очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателновъздействие върху 

планински и горски райони, тъй като няма такива в близост до нeгo. 

 

5. защитени със закон територии;   

              Ивнестиционното предложение попада в границите на Поземлен имот с № 

57649.503.2135, ПИ № 57649.503.2150 и ПИ № 57649.503.3548, гр. Попово, община Попово, 

област Търговище. По предназначение на територията е урбанизирана. 

              С инвестиционното предложение не се засягат защитени със закон територии. То не 

попада в граници на защитени територии no смисъла на 3акона за защитените територии и в 

граници на защитени зoни пo 3акона за биологичното разнообразие по 3акона за биологичното 

разнообразие. Най-близките защитени зони са „Голяма река" с идентификационен код BG 

0000432 и „Беленска гора" с № на идентификационен код BG 0000231 за опазване на 

местообитанията и дивата флора; 

 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа   

C инвестиционнот предложение няма да бъдат засегнати елементи от Националната 
екологична мрежа 

 
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност  

C инвестиционното предложение няма да бъде засегнат ландшафт и обекти с 

историческа, културна или археологическа стойност 

 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита.   

Ивнестиционното предложение попада в границите на Поземлен имот с № 

57649.503.2135, ПИ № 57649.503.2150 и ПИ № 57649.503.3548, гр. Попово, община Попово, 

област Търговище. По предназначение на територията е урбанизирана. 

 

C инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати територии и/или зони и обекти 

със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 
 

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. 

Настоящето инвестиционно предложение ще се реализа в поземлени Имоти № 

57649.503.2135, ПИ № 57649.503.2150 и ПИ № 57649.503.3548 в гр. Попово, община Попово, 

област Търговище.  Предвиждат се незначителни летливи емисии при извършването на СМР 

дейностите, както и известно шумово натоварване. 

 
Компоненти Продължителност на 

въздействието 

Честота на 

въздействието 

Обратимост на 

въздействието 

По време на СМР    

Атмосферен въздух    

Неорганизирани 

емисии от 

транспорт и 

товаро- 

разтоварни 

дейности  

Краткотрайни при 

извършване транспорт и 

товаро- разтоварни 

дейности 

Временно Ефектът се прекратява при 

спирането на въздействието 

Емисии на 

нтензивно 

миришещи 

вещества 

Не се очаква   

Води    

Повърхностни Не се очаква замърсяване 

на повърхностните води 

- - 

Подземни Не се очаква замърсяване 

на подземните води 

- - 

Почви и земни недра    

При изкопни дейности Очаква се  краткотрайно с 

ограничен периметър 

отрицателно въздействие 

Временно , краткотрайно Ефектът се прекратява при 

спирането на въздействието 

Биологично 

разнообразие 

   

Флора Не се очаква въздействие 

върху дивата флора 

- - 

Фауна Не се очаква въздействие 

върху дивата фауна 

- - 

Природни обекти/ 

защитени територии 

Не се очаква въздействие 

върху защитената зона 

- - 

По време на 

експлоатация 

   

Атмосферен въздух    

Води    

Повърхностни Не се очаква замърсяване 

на повърхностните води 

- - 

Подземни Не се очаква замърсяване 

на подземните води 

- - 

Почви и земни недра Не се очаква замърсяване 

на почвите и земните 

недра 

- - 



Биологично 

разнообразие 

   

Флора Не се очаква въздействие 

върху дивата флора 

- - 

Фауна Не се очаква въздействие 

върху дивата фауна 

- - 

Природни обекти/ 

защитени територии 

Не се очаква въздействие 

върху защитената зона 

- - 

 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Националната екологична мрежа (HEM) ce изгражда според изискванията на Закона за 

биологичното разнообразие. Нейните цели ca: дългосрочно опазване на биологичното, 

геологично и ландшафтно разнообразие; осигуряване на достатъчни пo площ и качество места за 

размножаване, хранене и почивка, включително пpu миграция, линеене и зимуване на дивите 

животни; създаване нa условия зa генетичен обмен между разделени популации и видове; 

участие на Република България в европейските и световни екологични мрежи; ограничаване нa 

негативното антропогенно въздействие върху защитени територии. 

Националната екологична мрежа се състои oт защитени територии, обявени според 

изискванията нa Закона зa защитените територии, и защитени зони, кoитo се обявяват според 

изискванията нa Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и 

нa дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно oпaзвaнeтo нa дивите 

птици. 

Поземлени Имоти № 57649.503.2135, ПИ № 57649.503.2150 и ПИ № 57649.503.3548  се 

намират в гр. Попово, община Попово, област Търговище. Землищатата им не попадат в 

защитени зони.  

Ha основание на изложеното по-гope може да се заключи, че инвестиционното 

предложение нямa вероятност дa окаже значително отрицателно въздействие върху природни 

местообитания, популации и местообитания на видове, предмет нa опазване в защитените зони 

oт мрежата Натура 2000. 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

             Не се очакват неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на опасностите 

и последствията от възникване на голяма авария. Планът не е свързан с експлоатация на 

съществуващи или нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал, 

съгласувани по реда на ЗООС, за случаите по чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС. Инвестиционното 

предложение не представлява риск oт възникване на големи аварии. 

 

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 по отделно по компоненти. 

4.1. 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. Не се очаква кумулативен ефект. 

 По време на експлоатацията - очаква се пряко, краткотрайно, временно, 

отрицателно въздействие обособено на територията на площадката. Не се очаква кумулативен 

ефект. 

4.2. Върху водите 

 По време на СМР - не се очаква въздействие. Не е предвидено ползване на води от 

собствени водоизточници и/или изграждане на такива. Не е предвидено въздействие върху 

повърхностни/подземни водни обекти.  

–   По време на експлоатацията - не се очаква въздействие.  

4.3. Върху почвата 

 По време на СМР - очаква се пряко, краткотрайно, временно, отрицателно 

въздействие обособено на територията на площадката. Не се предвижда ползване на приоритетни 

вещества при строителната дейност. Не се очаква кумулативен ефект. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Характерно за 

предвидената дейност е използването единствено на площите на предвидената прощадка. 

4.4. Върху земните недра 

 По време на СМР – не се очаква  въздействие на територията на площадката. Не се 

предвиждат дълбоки изкопи. Не се предвижда ползване на приоритетни вещества при 

строителната дейност. Не се очаква кумулативен ефект. 

 По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Характерно за 

предвидената дейност е използването единствено на площите на предвидената прощадка. 

4.5. Върху ландшафта 

 По време на СМР – не се очаква въздействие.  Площадката представляват част от 

характерния за района ландшафт.  

 По време на експлоатацията – не се очаква въздействие. Площадката представляват 

част от характерния за района ландшафт.  

4.6. 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. 

4.7. 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 урбанизирана територия. Същият не 

притежава и не оказва въздействие върху  характерното за района биологично разнообразие. 

4.8. 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 са урбанизирана територия. Същият не 

притежава и не оказва въздействие върху  обекти от материалното и културното наследство в 

района. 

4.9. 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 - не се очаква въздействие .На площадката на ИП няма 

да има персонал. 



4.10. 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 паркоместа. 

4.11. 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 - не се очаква въздействие . На площадката на ИП 

няма да има генератори на отпадъци.. 

4.12. 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. 

4.13. Върху материалните активи 

 По време на СМР – очаква се пряко, краткотрайно, положително въздействие. 

Инвестиционното предложение е свързано с увеличаване материалните активи на изпълнителя на 

СМР.  

 По време на експлоатацията - очаква се пряко, постоянно, дълготрайно, 

положително въздействие. Инвестиционното предложение е свързано с увеличаване 

материалните активи на общината. 

4.14. 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. 

4.15. 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 - очаква се пряко, периодично, краткотрайно, 

отрицателно въздействие по отношение емисии на шум в околната среда от паркирането на 

МПС.  

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.).  

               Района, върху който ще въздейства инвестиционното намерение е в  обхвата на община 

Попово, гр. Попово, кв. 105 и пряко касае 300 човека. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

 
Компоненти Вероятност на поява на въздействието 

По време на СМР  

Атмосферен въздух Неорганизирани емисии от транспорт и товаро-разтоварни дейности  



Води Не се очаква въздействие 

Повърхностни Не се очаква въздействие 

Подземни Не се очаква въздействие 

Почви и земни недра Не се очаква замърсяване на почвите и земните недра 

Биологично 

разнообразие 

Не се очаква въздействие 

Флора Не се очаква въздействие върху дивата флора 

Фауна Не се очаква въздействие върху дивата фауна 

Природни обекти/ 

защитени територии 

Не се очаква въздействие върху защитената зона 

  Компоненти Вероятност на поява на въздействието 

По време на 

експлоатация 

 

Атмосферен въздух Неорганизирани емисии 

- от транспорт, механични  и товаро-разтоварни дейности 

 

Води Не се очаква въздействие 

Повърхностни Не се очаква въздействие 

Подземни Не се очаква въздействие 

Почви и земни недра Не се очаква замърсяване на почвите и земните недра 

Биологично 

разнообразие 

Не се очаква въздействие 

Флора Не се очаква въздействие върху дивата флора 

Фауна Не се очаква въздействие върху дивата фауна 

Природни обекти/ 

защитени територии 

Не се очаква въздействие върху защитена зона 

 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

 

 
Компоненти Продължителност на 

въздействието 

Честота на 

въздействието 

Обратимост на 

въздействието 

По време на СМР    

Атмосферен въздух    

Неорганизирани 

емисии от 

транспорт и 

товаро- 

разтоварни 

дейности  

Краткотрайни при 

извършване транспорт и 

товаро- разтоварни 

дейности 

Временно Ефектът се прекратява при 

спирането на въздействието 

Емисии на 

нтензивно 

миришещи 

вещества 

Не се очаква   

Води    

Повърхностни Не се очаква замърсяване - - 



на повърхностните води 

Подземни Не се очаква замърсяване 

на подземните води 

- - 

Почви и земни недра    

При изкопни дейности Очаква се  краткотрайно с 

ограничен периметър 

отрицателно въздействие 

Временно , краткотрайно Ефектът се прекратява при 

спирането на въздействието 

Биологично 

разнообразие 

   

Флора Не се очаква въздействие 

върху дивата флора 

- - 

Фауна Не се очаква въздействие 

върху дивата фауна 

- - 

Природни обекти/ 

защитени територии 

Не се очаква въздействие 

върху защитената зона 

- - 

По време на 

експлоатация 

   

Атмосферен въздух    

Води    

Повърхностни Не се очаква замърсяване 

на повърхностните води 

- - 

Подземни Не се очаква замърсяване 

на подземните води 

- - 

Почви и земни недра Не се очаква замърсяване 

на почвите и земните 

недра 

- - 

Биологично 

разнообразие 

   

Флора Не се очаква въздействие 

върху дивата флора 

- - 

Фауна Не се очаква въздействие 

върху дивата фауна 

- - 

Природни обекти/ 

защитени територии 

Не се очаква въздействие 

върху защитената зона 

- - 

 

 
     Източник на въздействие Дейности Оценка на кумулативните 

въздействия 

По време на СМР   

Въздух Неорганизирани емисии прах по време 

на СМР на обекта 

Слабо въздействие 

Отпадъчни води Събиране на повърхностни води  Без въздействие 

Отпадъци Събиране, и временно съхранение на 

отпадъци 

Слабо въздействие 

Подземни води Не се извършва добив на подземни води Без въздействие 

Почви При изкопни дейности Слабо въздействие 

Местообитания на дивата фауна Неприложимо Неприложимо 

Местообитания на дивата флора Неприложимо Неприложимо 

По време на експлоатация   



     Източник на въздействие Дейности Оценка на кумулативните 

въздействия 

Въздух Неорганизирани емисии по време на 

експлоатацията на обекта 

Слабо въздействие 

Отпадъчни води Неприложимо Неприложимо 

Отпадъци Събиране, третиране и временно 

съхранение на отпадъци 

Слабо въздействие 

Подземни води Не се извършва добив на подземни води Без въздействие 

Почви Паркинга е бетониран Без въздействие 

Местообитания на дивата фауна Неприложимо Неприложимо 

Местообитания на дивата флора Неприложимо Неприложимо 

 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения – положително – увеличаване на паркоместата в района на ИП. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

 Използване на качествени горива; 

 Използване на изправни МПС; 

 Транспортните схеми да са свързани с експлоатация на съществуващата пътна 

инфраструктура. 

Всички описани мерки са свързани пряко или косвено с редуциране нивата на шум и 

замърсителите емитирани в компонентите на околната среда. 

Не се предполага друг вид отрицателно въздействие, което следва да бъде ефективно 

намалено. 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

-     По време на строително-монтажните дейности – не се очаква извършване на 

дейности , водещи до трансгранично въздействие ; 

-       По време на експлоатацията - не се очаква извършване на дейности , водещи до 

трансгранично въздействие ;      

11. 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. 

При реализирането на инвестиционното намерение е необходимо да се предвидят мерки, 

които да осигуряват безопасността на движещите се МПС и играждани. Тези мерки са  включени  

в проекта. 

         По смисъла на Наредба №3 строителните работи се определят като дълготрайни. 

         За въвеждането на ВОБД ще се използват различни видове пътни знаци, табели,бариери, 

светлинни източници, и др. средства за сигнализиране на СМР. 

         Лицата, които извършват дълготрайни СМР отговарят за поставянето и поддържането на 

сигнализацията в съответствие с проекта за ВОБД и за премахването й след отпадане на 

необходимостта от нея. 



СМР предвиждат премахване на съществуващата асфалтова настилка и бетонови основи,  

полагане на конструктивни пластове от трошен камък и асфалт, полагане на нови бордюри и 

тротоарни плочки.  

Движението по ул. Хан Крум ще бъде възпрепятствано с напречна сигнализация В2, 

поставена върху ограничителна бариера (С3.1) и строителните работи през нощта при намалена 

видимост ще бъдат сигнализирани със светлинни източници (С16), поставени върху съшата 

бариера, до края на СМР. На кръстовището на ул. Хан Крум ще бъде поставен знак Ж13. 

Надлъжно сигнализираните строителни работи граничещи с ул. Драва, ще се извършват 

и през нощта при намалена видимост ще бъдат сигнализирани със светлинни източници (С16), 

поставени върху ограничителните табели (С4) през не по-вече от 10 м. Светлинни източници се 

поставят и във всяка чупка на ограждението. 

Пешеходното движението по левия тротоар на ул. Драва в обхвата на СМР ще бъде 

отклонено на отсрещния тротоар с допълнителни табели Т17 с текст: „Премини на отсрещния 

тротоар“ поставени върху бариери С3.1. 

За сигнализиране на СМР е приложена модификация на Приложение №50 към чл.70, 

ал.1, т.3 за сигнализиране на дълготрайни работи на двулентова улица с работен участък върху 

тротоара. 

 
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

Пряко заинтересовани са собственици на имоти, в непосредствена близост до обекта и 

граждани на града, които имат дейности в града и сградата на Общината. Изграждането на 

дъждовната канализация ще реши много от досегашните проблеми с отводняването. 

До настоящия момент към инвестиционното предложение не е проявен обществен 

интерес. 
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