
 

 

 
 

 

ОБЯВА 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 

Днес, 

09.09.2020г. 

 

 

ОБЩИНА ПОПОВО, 

 

     Ви уведомява, че е подадено Искане за преценяване на необходимостта  

от извършване на екологична оценка (ЕО) и /или издаване на становище по 

ЕО  до компетентния орган РИОСВ -Шумен на  следното инвестиционно 

намерение:   

 

            „Изграждане на Център за управление на отпадъци в поземлен 

имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 

57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138“ 

      Осигурен е обществен достъп до подробно разработена информация по 

Приложение по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за ЕО. Информацията е на 

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

Попово. 

    Писмени становища и възражения ще се приемат в  деловодството на 

Община Попово в 14 дневен срок от датата на поместване на обявата.  
 

 

 



Информация по чл. 8а, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми: 

1. Характеристика на плана/програмата относно: 

а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и приложение № 

2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни предложения с 

предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо които 

предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други ръководни условия 

от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по отношение на 

местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия: 

    Инвестиционно предложение: 

„Изграждане на Център за управление на отпадъци в поземлен имот с 

идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и 

поземлен имот с идентификатор 57649.55.138 по кадастралната карта на землище 

гр. Попово“ 

Инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 

57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с 

идентификатор 57649.55.138  по кадастралната карта на землище гр. Попово. 

Посочените имоти са собственост на Община Попово съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 49 том II дело 244 от 11.02.2015 г., издаден от Служба по вписванията – 

Попово,  Акт за частна общинска собственост № 194 том II дело 383 от 25.02.2015 г, 

издаден от Служба по вписванията – Попово и  Акт за частна общинска собственост № 

97 том XV дело 2853от 08.12.2015 г., издаден от Служба по вписванията – Попово. 

Център за управление на отпадъците обхваща следните площадки и инсталации: 

 Зона 1: Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени 

отпадъци. Ще се третират зелените отпадъци от поддържане на 

обществени площи, паркове и градини, зелени площи към търговски 

обекти, производствени, стопански и административни сгради, разделно 

събрани от населението; 

 Зона 2: Екопарк - площадка за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани отпадъци от домакинствата, съгласно чл. 19, ал. 3, т. 11 от ЗУО. 

 Зона 3: Инсталация за сепариране на твърди битови отпадъци с площадка 

за третиране на органичната фракция от сепариращата инсталация. 

 Зона 4: Зона за приемане и съхранение на строителни отпадъци. 

 

Капацитетът на центъра за управление на отпадъците ще бъде 8 000 t/yr или 32 

t/24h. Брой работни дни през годината – 250, брой смени за 24 часа -1, работно време на 

една смяна - 8 часа. 

На входа на обекта ще се предвиди КПП и автовезна с бариера за контролиран 

достъп до обекта. В КПП-то ще се предвидят административно - битови помещения /4 

бр. мобилни контейнери/, функциониращи, като зали за управление и контрол 



/наблюдение на влизащите и излизащите превозни средства и хора. Ще се обособи зона 

за паркиране на автомобили. 

Ще се предвидят административно - битови помещения /от мобилни 

контейнери/, включващи: 

 канцелария /офис; 

 санитарен възел с предверие; 

 санитарен пропуск за персонала с гардеробна, бани и санитарни 

помещения. 

 помещения за почивка на персонала, който ще изпълнява конкретни 

функции по експлоатация на „Център за управление на отпадъци“. 

Достъпът до станцията да се осъществява по асфалтиран път от входа. Около 

границите на площадката ще се залеси/озелени, за да се получи защитен ефект и за да 

се постигне приемлив естетически вид. Ще се изпълни ограда с височина 2,20 метра с 

телена мрежа по границата на площадката, врати за достъп до обекта. 

Инвестиционното предложение предвижда увеличаване височината на 

съществуваща сграда с идентификатор 57649.55.146.1 с 3 m, така че в нея да бъде 

възможно монтиране на предвидените съоръжения за третиране. Предвижда се ремонт 

на съществуваща сграда с идентификатор 57649.55.139.1 и преустройството и в 

санитарно-битови помещения. 

В зоната, където ще се осъществява основната дейност по предварителното им 

третиране, са съоръженията и техническото оборудване (шредери, транспортни ленти, 

компактор и пр.). В зоната, където ще се извършва третирането биоотпадъците 

отделени при сепариране на смесения битов отпадък, нерециклируеми и на зелените 

отпадъци, са съоръженията за биологично третиране. 

Предвижда се асфалтиране на необлицованата част от площадката, чрез което 

ще се постигне съответствие с нормативните изисквания. 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане /подмяна на 

съществуващо/ на ново водопроводно трасе за захранване на площадката с питейна 

вода. Точката на водовземане се определя от съществуващо водопроводно отклонение, 

което поради изтекъл амортизационен срок трябва да бъде подменено и захранено от 

съществуващ уличен водопровод 0 90 РЕ, намиращ се на ул. „Иван Братанов“ на около 

300 м. западно от имота.  

Електрозахранването на площадката се осъществиява от съществуващ трафопост 

разположен в имот с идентификатор 57649.55.137, който е разположен непосредствено 

до имот с идентификатор 57649.55.146 – собственост: Общинска частна, вид територия: 

Урбанизирана, НТП: За складова база.  

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на 

друга нова външна техническа инфраструктура. 

 



б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на 

планиране и степен, до която планът/програмата влияе върху други планове и 

програми: 

 С реализирането на КПИИ се създава планова основа за дългосрочно, устойчиво 

устройствено развитие на териториите, обвързано с документите за стратегическо планиране и 

програмиране на регионалното развитие и с документите за стратегическо планиране на 

пространственото развитие. Изпълнението му ще наложи правила и нормативи за прилагане на 

устройствените планове съобразно местните и регионални характеристики на териториите - 

предмет на устройственото планиране. 

в) значение на плана/програмата за интегрирането на екологичните съображения, 

особено с оглед насърчаването на устойчиво развитие: 

Настоящият  КПИИ ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 

57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с 

идентификатор 57649.55.138  по кадастралната карта на землище гр. Попово. За 

конкретния терен, ОУП на Община Попово предвижда „ Терени за преработка на 

отпадъци“ – / Тпо-о/. Съгласно Приложение 1 към чл.6, ал.2, т.1 от Правила и 

нормативи за прилагане на ОУП на община Попово.  

На посочената площадка ще се създадат всички необходими условия за да се 

отговори на съвременните изисквания за повишаване събираемостта на отпадъците и 

повишаване ефективността на тяхното използване, по начин намаляващ или 

предотвратяваш вредното въздействие върху компонентите на околната среда.       

Прилагането на КПИИ е свързано директно с насърчаването на устойчиво развитие. 

Реализирането на му,   би допринесло до трайно териториално устройство на зоната и 

град Попово, което е основа на устойчивото развитие 

г) екологични проблеми от значение за плана/програмата: 

д) значение на плана/програмата за изпълнението на общностното законодателство в 

областта на околната среда: 

На площадката ще се прилагат следните мерки за намаляване на отрицателното 

въздействие върху околната среда: 

 - прилагане на  надежден непрекъснат входящ контрол на приеманите на 

площадката отпадъци; 

- съблюдаване на строг ред при съхранение на отпадъците; 

- дейностите по оползотворяване и предварително третиране да се извършват 

така, както определят съответните наредби, с цел да се ограничи неблагоприятното 

въздействие върху човешкото здраве и околната среда; 



- опасните отпадъци се съхраняват отделно по начин, предотвратяващ 

замърсяването на околната среда;  

- поддържане чистотата в района на площадката и недопускане разпиляване на 

отпадъци; 

 - съхранение по начин, който не позволява натрупването, смесването и 

разпиляването на отпадъците по площадката и извън нея; 

 - предаване на отпадъците на лица, притежаващи разрешение за последващи 

дейности за оползотворяване или обезвреждане на отпадъците, съгласно сключени 

договори. 

 

е) наличие на алтернативи: 

Нулева алтернатива. 

Нулевата алтернатива се свежда до поддържане на  общински имот със значителна 

площ с ограничена дейност  , при което:  

 ще се възпрепятства усвояването на неизползваеми терени;  

     ще бъде възпрепятствано разширяване и подобряване на условия за 

екологосъобразно събиране и третиране на отпадъците от територията на община 

Попово.  

Изброените фактори са достатъчен аргумент за отхвърляне на нулева 

алтернатива по отношение реализиране на инвестиционното предложение.  

Алтернативи по местоположение.  

Във връзка с инвестиционното предложение не са разгледани други алтернативи по 

отношение на местоположение поради следните фактори: 

 Настоящият  КПИИ ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 

57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот 

с идентификатор 57649.55.138  по кадастралната карта на землище гр. 

Попово, които са собственост на Възлжителя – Община Попово; 

 Настоящият  КПИИ ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 

57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот 

с идентификатор 57649.55.138  по кадастралната карта на землище гр. 

Попово. За конкретния терен, ОУП на Община Попово предвижда „ Терени 

за преработка на отпадъци“;  

  До цитираните имоти има възможност за връзка с изградена техническа 

инфраструктура и е възможно присъединяване. 



 

2. Обосновка на конкретната необходимост от изготвянето на плана/програмата: 

Във връзка с необходимостта  относно екологосъобразното събиране и 

третиране на отпадъците, Община Попово, възнамерява на поземлен имот с 

идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен 

имот с идентификатор 57649.55.138   по КК на гр.Попово, да разкрие  Център за 

управление н отпадъците от територията на общината.. Разположението на 

площадката, съгласно действащия ОУП на Община Попово е на място, предвидено за „ 

Терени за преработка на отпадъци“ – / Тпо-о/., което е предимство от една страна, 

наличие на комуникации и от друга страна не предполага негативно въздействие върху 

административно-жилищната зона на града. 

 На посочената площадка ще се създадат всички необходими условия за да се 

отговори на съвременните изисквания за повишаване събираемостта на  отпадъците  и 

повишаване ефективността на тяхното третиране и използване, по начин намаляващ 

или предотвратяваш вредното въздействие от образуването на отпадъци. 

 

3. Информация за планове и програми и инвестиционни предложения, свързани с 

предложения план/програма: 

Има и съответствие и връзка с ОУП на Община Попово. 

4. Характеристики на последиците и на пространството, което е вероятно да бъде 

засегнато, като се отчитат по-специално: 

а) вероятността, продължителността, честота и обратимостта на последиците: 

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 

- от открити площадки за компостиране 

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 

 

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    



Неорганизирани 

емисии от 

транспорт и 

товаро- 

разтоварни 

дейности, 

дейности по 

компостиране 

Краткотрайни при 

извършване на приемане и 

предаване на отпадъци, 

Временни – в процес на 

компостиране 

Периодични Ефектът се прекратява 

при спирането на 

въздействието 

Емисии на 

нтензивно 

миришещи 

вещества 

Очаква се - в процес на 

компостиране 

Периодични Ефектът се прекратява 

при спирането на 

въздействието 

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 

- - 

 

б)  кумулативните въздействия: 

     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   

Въздух Неорганизирани емисии по 

време на експлоатацията на 

Слабо въздействие 



     Източник на въздействие Дейности Оценка на кумулативните 

въздействия 

обекта 

Отпадъчни води Събиране на повърхностни 

води във водонепропусклива 

шахта 

Без въздействие 

Отпадъци Събиране, третиране и 

временно съхранение на 

отпадъци, предварително 

третиране 

Средно въздействие 

Подземни води Не се извършва добив на 

подземни води 

Без въздействие 

Почви Площадката е бетонирана Без въздействие 

Местообитания на дивата 

фауна 

Неприложимо Неприложимо 

Местообитания на дивата 

флора 

Неприложимо Неприложимо 

в) трансграничното въздействие: 

      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 ; 

г) рисковете за човешкото здраве или околната среда, включително вследствие на 

аварии, размер и пространствен обхват на последствията (географски район и брой 

население, които е вероятно да бъдат засегнати) 

Въздействието върху хората и тяхното здраве може да възникне по време на 

строителството и експлоатацията на обекта. По време на строителните дейности 

има опасност от възникване на физически травми, затова се налага задължителен 

инструктаж на работещите и осигуряване на необходимите средства за 

индивидуална защита.  

По време на експлоатация на производствения обект ще се извършва 

периодичен задължителен инструктаж на работещия персонал. Ще се изготвят и 

инструкции за отделните работни места, ще се осигурят индивидуални предпазни 

облекла. Поради тази причина подробно са разгледани предполагаемите влияния 

на дейността върху всеки един от тези фактори, както и конкретното възникване 

на здравен риск, ако такъв съществува.  

Реализирането на КПИИ не предполага отрицателно въздействие върху 

населението. Възможните емисии на шум и неорганизирани емисии на прах не 

оказват въздействие върху населението и човешкото здраве, поради ограничен 

обхват и ниски концентрации. 

По време на експлоатацията се очаква генерираните шумови емисии да бъдат в 

рамките на допустимите, съгласно изискванията на нормативната база и не се 

очаква да се повишат фоновите нива в района. Възможните неорганизирани емисии 



на прах, азотни и въглеродни оксиди не влияят върху населеното място поради 

ниската си концентрация и локална значимост. 

 Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху 

един или няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. 

Поради тази причина предполагаемите влияния на дейността върху конкретното 

възникване на здравен риск  се ограничава само в района на ИП, както по време на 

СМР, така и по време на експлоатация на площадката. 

 

д) очакваните неблагоприятни въздействия, произтичащи от увеличаване на 

опасностите и последствията от възникване на голяма авария от 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: 

   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. 

е) величината и пространственият обхват на въздействията (географски район и брой на 

населението, които е вероятно да бъдат засегнати): 

КПИИ за Център за управление на отпадъци,  който ще се реализира на  

поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 

57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138   по КК на гр.Попово от 

плана на град Попово се намират в промишлената зона на гр.Попово и мястото е 

предвидено за „ Терени за преработка на отпадъци“ – / Тпо-о/, съгласно ОУП на 

Община Попово. Разстоянието от площадката до жилищната зона на град Попово е 

около 200 m в посока запад-север. 

ж) ценността и уязвимостта на засегнатата територия (вследствие на особени 

естествени характеристики или на културно-историческото наследство; превишението 

на стандарти за качество на околната среда или пределни стойности; интензивно 

земеползване): 

КПИИ за Център за управление на отпадъци,  който ще се реализира на  

поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с идентификатор 

57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138   по КК на гр.Попово от 

плана на град Попово се намират в промишлената зона на гр.Попово и мястото е 

предвидено за „ Терени за преработка на отпадъци“ – / Тпо-о/, съгласно ОУП на 

Община Попово. 

      Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на имот, който не 

попада в зони и обекти от материалното и културно-историческото наследство в 



района. Територията на която ще се реализира е урбанизирана и не е свързана с 

интензивно земеползване. 

з) въздействието върху райони или ландшафти, които имат признат национален, 

общностен или международен статут на защита: 

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

въздействие. Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на имоти, 

които се намират в промишлена зона и е предназначен за „ Терени за преработка на 

отпадъци“. Въздействието касае само поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, 

поземлен имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 

57649.55.138   по КК на гр.Попово и не променя  характерния за района ландшафт.  

  По време на експлоатацията – не се очаква въздействие. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на имоти, които се намират 

в промишлена зона и е предназначен за „ Терени за преработка на отпадъци“. 

Въздействието касае само поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен 

имот с идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138   

по КК на гр.Попово и не променя  характерния за района ландшафт.  

           По време на строителството и експлоатацията на обекта не се очакват 

отклонения в качеството на ландшафта в района. Реализирането на плана не 

предполага въздействие върху ландшафта в района, които имат признат национален, 

общностен или международен статут на защита. 

.5. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия и на 

съседните ѝ територии, таблици, схеми, снимки и други - по преценка на възложителя, 

приложения: 

 -  Извадка от ОУП на гр. Попово,  

- Скица на поземлен имот с идентификатор 57649.55.146, поземлен имот с 

идентификатор 57649.55.139 и поземлен имот с идентификатор 57649.55.138   по КК на 

гр.Попово 

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на 

прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и 

контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве: 

6. Нормативни изисквания за провеждане на наблюдение и контрол по време на 

прилагане на плана или програмата, в т.ч. предложение на мерки за наблюдение и 

контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве:  

  Описаните мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на плана,  в т.ч. 

мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото здраве, са 

представени в таблица № 6-1. 

    Таблица № 6 -1. Мерки за провеждане на наблюдение и контрол по време на прилагане на плана , в 

т.ч. предложение на мерки за наблюдение и контрол по отношение на околната среда и човешкото 



здраве 

  
№ 

по 

ред 

Мерки  Период/фаза Резултат на изпълнение 

1 Прилагане на  надежден непрекъснат 

входящ контрол на приеманите на 

площадката отпадъци 

По време на 

експлоатация 

Екологосъобразно 

съхранение на отпадъците 

2 Третиране и съхранение на отпадъците по 

начин, който не позволява натрупването, 

смесването и разпиляването по 

площадката и извън нея 

По време на 

експлоатация 

Екологосъобразно 

съхранение и третиране на 

отпадъците . Намаляване 

на неорганизирани емисии 

3 Прилагане на техники за редуциране на 

разпрашаване - оросяване и използване на 

надеждни опаковки 

По време на 

експлоатация 

Опазване на съседните 

терени от замърсяване 

4 Прилагане на дейности по компостиране, 

съобразно нормативната уредба 

По време на 

експлоатация 

Екологосъобразно 

третиране на отпадъците 

5 Събиране и съхраняване на опасни 

отпадъци, съгласно изискванията на 

нормативната уредба 

По време на 

експлоатация 

Екологосъобразно 

третиране на отпадъците 

6 Предаване на отпадъците на лица, 

притежаващи разрешение за последващи 

дейности за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъците, съгласно 

сключени договори 

По време на 

експлоатация 

Екологосъобразно 

третиране на 

отпадъците.Възстановяван

е на суровинни ресурси 

7 Стриктно да се спазват правилата за 

противопожарна безопасност и да се 

вземат  мерки за снижаване на риска от 

възникване на пожари 

По време на СМР и по 

време на експлоатация 

Предпазване от 

възникване на пожари и 

аварийни ситуации 
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