ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ
ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА
СРЕДА
на

/По приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС/
инвестиционно предложение за „Изграждане на дестилерия за етерични масла” в
поземлен имот с идентификатор 37232.100.6 по КККР на с.Климент, общ.Каолиново,
област Шумен.

І. Информация за контакт с възложителя.
“ПЕТЕЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК 204038438
с. Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул."Съединение" № 48
Пълен пощенски адрес: с. Климент, общ. Каолиново, обл. Шумен, ул."Съединение" № 48,
Телефон, факс и ел. поща (e-mail):
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Окшан Неждиев Ибрямов
Лице за контакти: Пламен Ташев, тел:0888529579
ІI . Резюме на инвестиционното предложение:
1.Характеристики на инвестиционното предложение.
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват,
оформление на инвестиционното предложение в цялост;

Инвеститорът има намерение да изгради дестилерия за етерични масла. ИП ще
бъде реализирано в ПИ с идентификатор 37232.100.6 по КККР на с.Климент,
общ.Каолиново, област Шумен. Инвестиционното предложение е ново. В дестилерията ще
се извличат масла от собствена и закупена от други производители суровина. Етеричните
масла и флоралните води ще се съхраняват в подходящи съдове в складове до
реализирането им на пазара.
Инсталацията ще бъде монтирана в новоизграден навес, за който има проведена
процедура в РИОСВ – Шумен и издадено писмо/становище с Ваш изх. № 3814 от
25.07.2016г. и Разрешение за строеж № 28 от 24.11.2016г.
За имот с идентификатор 37232.100.6 по КККР на с.Климент, общ.Каолиново, област
Шумен, собственост на “РАДОСТ 2000” ООД има учредено право на строеж в полза на
“ПЕТЕЛ ГРУП” ЕООД , обективизирано в Нотариален акт вписан в Службата по
вписванията Нови пазар с вх. рег. № 3422 от 15.08.2016г., Акт № 106, Том II, Дело №
1645/16г. В дестилерията посредством парна дестилация ще се произвеждат етерични
масла в количества под 1 т/год и съгласно изискването на чл. 40 от Регламент (ЕО) №
1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и
смеси (CLP), дружеството ще нотифицира Европейската Агенция по химикали (ECHA) за
класификацията и етикетирането им.
В случай, че количеството на някое от произвежданите етерични масла достигне
1 тон за година, ще бъде подадена регистрация в ECHA съгласно изискването на чл. 6 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH).
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Обем и производителност
Дестилерия за етерични масла
Фирма "ПЕТЕЛ ГРУП" ООД
обл. Шумен
Разчети
Дестилерия 6х2,5м3
Врематраене на процеса
Зареждане
Пропарване
Дестилация
Общо

20
20
80
120

мин
мин
мин
мин

Макс. дестилационни цикли на ден(1 линия)
Реални дест. цикли (90%) натоварване (1 линия)
Брой дестилационни линии
Общ брой дестилационни цикли

12
10
6
60

бр.
бр.
бр.
бр.

Дебит на парата за дестилация (1 линия)
Необходима пара за дест. цикъл (1 линия)
Разход на пара на ден (За 40 цикъла)

200
kg/h
333
kg
20000 kg

Паропроизводителност на котела
Мощност на горелката
Енергия за производство на пара
Разход на дизелово гориво на ден
Обем на резервоара за диз. гориво

1850
780
13000
1300
3000

Разход на вода за произв на пара на ден

20000 ltr.

Ел. мощност на инсталацията
Разход на ел. енергия на ден

15
360

Работна ръка
Брой смени
Брой хора в смяна
Общо заети

3
8
24

Кампания лавандула (дни)
Кампания Маточина (дни)
Кампания Бял равнец (дни)

20
40
20

kg/h
kW
kWh
ltr.
ltr.

kW
kWh

дни
дни
дни
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Инвестиционното предложение подлежи на преценка за необходимостта от ОВОС за
ИП по т.3, буква „а” от списъка на категориите и дейностите, дадени в Приложение № 2
към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 на ЗООС, на основание Ваше писмо с изх.№ 1917от 17.04.2018 г.
б) Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения;
Настоящото инвестиционно намерение има връзка с Ваш изх. № 3814 от
25.07.2016г. за ИП за „Строителство на метален навес за селскостопанска продукция и
инвентар” в ПИ с идентификатор 37232.100.6 по КККР на с.Климент, общ.Каолиново,
област Шумен с площ 2534 кв.м и НТП: „За друг вид производствен, складов обект”.
Не противоречи на действащите планове за района. Двете дейности са свързани, но
различни по същество и не биха довели до допълнително натоварване върху околната
среда и човешкото здраве. Не се очаква отрицателен кумулативен ефект с други
съществуващи в района подобни производства.

в) Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с
използването на значителни количества природни ресурси.
През строителния период ще се използват ограничени количества от следните
природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за
захранване на машините и техниката по монтиране на съоръжението; дизелово гориво за
строителната механизация; инертни материали (пясък и трошен камък за направа на
бетон); цимент за бетон и замазки; вода за направа на бетон и замазки; вода за питейнобитови нужди на работещите в обекта; армировъчна стомана; стомана и др. материали за
метални конструкции; дървен материал. Материалите за строителството ще бъдат
доставени от съответните специализирани фирми.
При строително-монтажните дейности ще се използват готови заводски изпълнени
елементи , които ще сглобяват на място.
Използваните количества вода и електрическа енергия ще бъдат в минимални
количества, необходими за строително-монтажните дейности и битова необходимост.
По време на експлоатацията ще се използва вода за промишлени, противопожарни и
хигиенно-битови нужди. Водоснабдяването ще си извършва от съществуващия
водопровод. Електроснабдяването и захранването на обекта от съществуваща ел. мрежа в
имота.
За работата на деситлерията ще се ползва парен котел на природен газ от бутилкова
група с капацитет около 1.8-2.0 т. Парният котел се захранва с вода от водна цистерна,
която се допълва с вода от водопровода и се омекотява в омекотителна станция.
Извлеченото етерично масло се филтрира и с отделената флорална вода се съхраняват в
подходящи съдове.
г) Генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни
води;
ОТПАДЪЦИ
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Строителни отпадъци ще се генерират през строителния период. На обекта няма да
се формират производствени отпадъци. Що се отнася до опасните отпадъци, характерът
на обекта не обуславя качественото им разнообразие и генериране.
По време на изграждането на обекта прогнозните отпадъци, формирани на площадката,
се очаква да бъдат следните:
 Код 20 03 01 - "смесени битови отпадъци" – от работещите на обекта около 3-5кг на ден
 Код 17 04 05 - „чугун и стомана” – стомана от армировъчните работи, събира се и се
предава на специализирани фирми – общо около 120кг
Събиране, извозване, депониране на отпадъците, генерирани по време на
строителството.
Металните отпадъци, генерирани по време на строително-монтажните работи
(основно винкели, шини, профили, строително желязо, арматура и др.) ще се събират и
временно съхраняват на определена за целта площадка до предаване на физически или
юридически лица, притежаващи разрешение за дейността по ЗУО.
Смесените битови отпадъци, образувани при изпълнение на строителномонтажните дейности от жизнената дейност на работещите ще се събират в метални
контейнери и да се предават за депониране на организирано депо за ТБО на територията
на общината.
При експлоатацията на обекта ще се генерират битови отпадъци и отпадъци от
процеса на дестилация.
След реализиране на инвестиционното намерение на територията, битовите
отпадъци ще се събират и извозват съгласно Наредбата за управление на отпадъците.
Начините на събиране, съхранение и транспортиране на отпадъците, генерирани
(получени) при изграждането на обекта няма да окажат негативно влияние върху
останалите компоненти на околната среда.
Отпадъци по време на експлоатацията.



02 05 01 материали, негодни за консумация или преработване
02 05 99 отпадъци, неупоменати другаде

Очаква се да се формират много малки количества опасни отпадъци при смяна на
машинните масла, от осветлението (при евентуална употреба на живачни и
луминисцентни лампи), акумулатори за поддържащата техника и др. Генерираните опасни
отпадъци ще се предават на съответните лицензирани фирми, притежаващи
разрешителни, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.
Ще се формират и отпадъци, които са пряко свързани с производството:
Отпадъци от дестилационния процес
 лавандулов цвят 40т/ денонощие (кампанийно)
 маточина - 30т/ денонощие (кампанийно)
 бял равнец – 20т/ денонощие (кампанийно)
4

Отпадъчната растителна маса ще се извозва до депо посочено от община Каолиново, или с
фирма оператор на инсталация за биогаз, или компост;
Всички отпадъци ще се събират разделно до предаването им на лица регистрирани по
ЗУО. В настоящия момент не е възможно да се определи точно тяхното количество.
Прогнозно полученият общ обем е около 5 м3 месечно.
Очаквани въздействия
Количествата строителни отпадъци, които ще се генерират при монтажа на
дестилерията ще бъдат съхранявани временно на определена за това площадка.
Отпадъците ще бъдат извозвани на определените места съобразно техния вид.
Начините на събиране, съхранение и транспортиране на отпадъците, генерирани
(получени) при изграждането на обекта няма да окажат негативно влияние върху
останалите компоненти на околната среда.
По същество отпадъчни води ще се генерират само битови от работещите на обекта. Ще
се събират във водоплътна изгребна яма.
Водите от работата на дестилерията представляват смесен дестилат вода и
масло. Маслото се отделя от водата, за да се използва по предназначение извън
дестилерията. Водата се нарича флорална. Събира се в подходящи съдове и се съхранява
до реализация на пазара. Ако останат нереализирани количества флорална вода, тя ще се
извозват до най близката ПСОВ със специализиран транспорт от лица със съответните
разрешителни по ЗУО.
Битовите отпадъчни води се събират във водоплътна черпателна яма и периодично се
извозват до ПСОВ от лица с разрешително за тази дейност.
д) Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
Не се очаква.
Комфортът 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.
В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно
нарушаване на комфорта в района. Този дискомфорт ще се прояви по време на
строително-монтажните работи, като завишаване на шумовите нива, запрашеност от
техниката и транспортните машини с материалите за обекта, но няма да се окаже
значително въздействие върху околната среда.
Реализацията на проектното предложение е свързана с отделянето на емисии на
вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителните машини и друга
техника. Тези замърсявания са в минимални количества и с малък териториален и времеви
обхват (кампанийно), т.е. няма да се предизвика увеличение на фоновото замърсяване.
Оценката на екологичния риск представлява информация, която позволява да се
очертае характеристиката и поведението на риска, както и последствията върху
екологичните системи. Управлението на риска представлява процес на сравняване на
алтернативни подходи и мерки и определяне на най-подходящата намеса, базирана на
определени критерии и цели.
Основната цел от екологична гледна точка е да се оцени възможността как чрез
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прилагане на тази технология да се ограничи замърсяването на околната среда от
различните отпадъци, като не се допусне допълнително замърсяване чрез емисии на
крайните продукти.
При производството на етерични масла не се отделят вредности, както в работната,
така и в околната среда. Според проучените технологични параметри на предлаганата
технология, трябва да се подчертае, че крайните резултати не представляват опасност за
околната среда.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение;
Инвестиционното намерение не е свързано с дейности, които биха могли да
предизвикат големи аварии или бедствия. Предприятието не се класифицира като такова с
нисък или висок рисков потенциал.
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
Според проектните данни за застроителни решения може да се предположи, че при
реализиране на проекта населението от най-близките обекти, подлежащи на здравна
защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация. Потенциално засегнати ще се
окажат работниците при строителството, както и пребиваващите в тях при аварийни
ситуации. С цел опазване на техния живот и намаляване на рисковете за тяхното здраве
ще се изготви План за безопасност и здраве.
Няма основание да се очакват неблагоприятни здравни ефекти за временно или
постоянно пребиваващи в района на площадката лица. С отдалечаване от площадката на
обекта, вероятността за такива последици намалява допълнително, като на преден план се
очертават чисто психологическите ефекти от визуалната промяна на средата от
реализацията на проекта.
През строителния период ще се въздейства чрез емитиране на прах и отработени
газове от ДВГ на строителните машини.
Вредни физични фактори – шум, вибрации, електромагнитни полета, светлинни
ефекти. По време на строителство на обекта се предполага, че могат да възникнат подобни
фактори, но те ще бъдат се кратковременни.
По време на експлоатацията.
"Факторите на жизнената среда" са:
 води, предназначени за питейно-битови нужди – водоснабдяването е от мрежата на
ВиК;
 води, предназначени за къпане водоснабдяването е от мрежата на ВиК
 минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични,
лечебни или за хигиенни нужди – няма да се използват минерални води;
шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии –
значителната отдалеченост на инсталацията за производство на етерични масла – ОУ
„Георги С. Раковски” се намира в центъра на с. Климент и е на около 1400 м от
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територията предмет на ИП. Разстоянието до първите жилищни сгради на с. Климент е
около 320 м. На отстояние от 1700 м. се намира ЦДГ в с.Наум.
 е предпоставка за липсата на шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и
урбанизирани територии;
 йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради – не
се очакват. Дейността не предполага такива;
 нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и
урбанизираните територии – не се очакват. Въпреки това се предвиждат предпазни
мерки - заземяване на металните и токопроводимите части на съоръженията;
използване на токопроводими подови настилки в помещенията и на използване на
средства за колективна и индивидуална защита - подови настилки, облекла и
обувки НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ;
 химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение значителната отдалеченост на дестилерията - ОУ „Георги С. Раковски” се намира в
центъра на с. Климент и е на около 1400 м от територията предмет на ИП.
Разстоянието до първите жилищни сгради на с. Климент е около 320 м. На
отстояние от 1700 м. се намира ЦДГ в с.Наум - няма да доведе до увеличаване
стойността на химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено
предназначение;
 курортни ресурси – в обхвата на ИП няма курортни ресурси;
 въздух - През експлоатационния период не се очакват въздействия от емисии на
вредни вещества.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот с идентификатор
37232.100.6 по КККР на с.Климент, общ.Каолиново, област Шумен, с площ 2534 кв.м.
Поземленият имот, собственост на “РАДОСТ 2000” ООД е с НТП: „За друг вид
производствен, складов обект”. Всички дейности по изграждането на дестилерията ще се
осъществяват в рамките на имота.
Необходимата площ за временни дейности по време на строителство ще около 100
кв.м. - подход за монтиране на дестилерията.
Имотът не е разположен в защитена територия по смисъла на закона на Закона за
защитените територии и защитена зона, съгласно Закона за биологичното разнообразие.
Не попада и в обект за опазване на културното наследство.
Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на отредената
площадка. Не се налага ползването на допълнителни площи.
Приложена е скица, показващи местоположението на площадката.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително
на съоръжения, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3
към ЗООС.
ТЕХНОЛОГИЧНА ОБРАБОТКА
Дестилацията е метод, приоритетен за извличане на етерични масла от цветни и тревни
култури. Представлява процес на разделяне на течни смеси под парен натиск,
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кондензация на парите, охлаждане на кондензата и събиране на дестилата. Параметрите
на пара и вода се регулират автоматично. Етерично-маслената култура (лавандула,
маточина или др.) се поставя в дестилационния съд. От парния котел се подава пара в
долната част на дестилационния съд. Парата извлича етеричните масла от суровината и
във вид на пароводна смес постъпва в кондензатора, където кондензира. Кондензата
постъпва във флорентинския съд, където на принципа на гравитацията етеричното масло
се отделя от водата. Кондензатора се захранва с охлаждаща вода посредством затворена
система с водохлаждаща кула. Отработената суровина се складира на площадка. Парният
котел се захранва с природна газ от бутилкова група с капацитет около 1.8-2.0 т. Парният
котел се захранва с вода от водна цистерна, която се допълва с вода от водопровода и се
омекотява в омекотителна станция. Извлеченото етерично масло се филтрира и с
отделената флорална вода се съхраняват в подходящи съдове. В дестилерията
посредством парна дестилация ще се произвеждат етерични масла в количества под 1
т/год и съгласно изискването на чл. 40 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP),
дружеството ще нотифицира Европейската Агенция по химикали (ECHA) за
класификацията и етикетирането им.
В случай, че количеството на някое от произвежданите етерични масла достигне
1 тон за година, ще бъде подадена регистрация в ECHA съгласно изискването на чл. 6 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH).

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура.
5. Програма за дейностите, включително строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.
Реализирането на обекта е в пряка зависимост от съгласувателните инстанции според
нормативната уредба на Република България.
Към настоящия момент се провеждат процедури по снабдяване с необходимите
съгласувателни и разрешителни документи от съответните инстанции, включително
РИОСВ Шумен. След получаване на всички необходими документи ще се пристъпи към
реализация на инвестиционното намерение. Разглежданият обект ще се приеме за
експлоатация едноетапно след монтиране на съоръжението.
Строителството на съоръжението ще се извърши на база одобрен план за безопасност
и здраве, включващ и мерки за опазване на околната среда. Извършване на опасни
дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.
Строителният период при реализацията на инвестиционното предложение се очаква
да продължи около два месеца.
Експлоатационният процес е свързан с предоставяне на обслужващи дейности,
поддържане на чистотата в обекта, поддържане на озеленените площи, охрана и др. Не се
предвиждат производствени и други дейности, изискващи хигиенно-защитни зони или
оказващи значително въздействие върху околната среда.
Експлоатацията на обекта няма краен срок за ползване и не се предвижда закриване
му, както и на възстановяване на терена с цел последващо използване.
6. Предлагани методи на строителство.
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При строително-монтажните дейности ще се използват готови заводски изпълнени
елементи, които представлявата самото съоръжение и ще се сглобяват на място.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Селското стопанство съставлява най-важния дял на икономиката на общ.
Каолиново. Изключително благоприятното съчетание на природно-климатичните условия
са реална предпоставка за високата степен на развитие на селското стопанство. Районът е
един от големите производители на селскостопанска продукция в региона. Поминъкът в
преобладаващата си част е свързан със земеделието и животновъдството. Благоприятните
климатични и почвени условия определят икономиката на района, който е традиционен
производител на пшеница, слънчоглед, царевица и други селскостопански култури, дават
предпоставка за развитието и на животновъдството.
Селското стопанство е структуроопределящ отрасъл в местната икономика, който е
ориентиран в две основни направления - растениевъдство и животновъдство. С
изграждането на обекта инвеститорът реагира на нарастващото производство на етеричномаслени култури и последващото третиране на произведената маса. През последните
години се забелязва тенденция на повишаване търсенето на етерични масла.
Местоположението на терена е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на
критериите за икономически ефект и цялостна дейност. Пред „Петел Груп“ ЕООД, като
земеделски производител отглеждащ етерично маслени култури, възниква
необходимостта за подобряване на работния процес, с цел повишаване икономическите
показатели на фирмата.
Предприятието ще разполага с модерни технологии и ще поддържа безупречни
хигиенни условия. Производствените практики ще съответстват на най-високите световни
стандарти.
Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо за
реализиране на ИП и отговаря на критериите за определяне на:
- характеристиката на предлаганото строителство, дейности и технологии по обем,
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения,
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на
околната среда, както и риск от инциденти;
- местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващо
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и
регенеративната способност на природните ресурси в района;
- способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на
силно урбанизираните територии и районите, в които нормите на замърсяване са
превишени;
- характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато
население, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и
обратимост;
- обществения интерес към предложението за строителство, дейности и
технологии.
Разположението и конфигурацията на площадката съответстват на предстоящото
предназначение на обекта.
Реализирането на ИП ще има положително въздействие от гледна точка на
социално-икономическите условия. Ще се разкрият временни работни места – осигурява
се временна работна заетост на проектантски и строителни фирми и разкриване на
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постоянни работни места, чрез осигуряване на постоянна работна заетост на обслужващия
персонал.
След обстойно проучване на района, не е установена алтернатива на този имот,
даваща по-добро реализиране на инвестиционното намерение. За възложителя не
съществува друга възможност за реализиране на инвестиционното предложение.
Възможностите и вариантите за инвеститора, в съответствие с нормативните изисквания
се свеждат до избор на настоящия вариант или избор на “нулева“ алтернатива. Изборът на
местоположението на предвиденото за изграждане ИП е свързано със съществуващата
база за производствени, складови цели.
Растениевъдство
Наличните значителни поземлени ресурси, съставляващи 70% от общата територия на
Общината и благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в
основен източник на доходи. Средногодишно се засяват с пшеница 45 - 47 хил.дка, с
царевица - 18 - 20 хил.дка, с ечемик - до 18 хил. дка, слънчоглед - до 30 хил. дка, и тютюн
- 2 - 3 хил. дка.
Между 5 и 10 хил. дка всяка година в Общината остават необработени площи земи. От
статистическите данни се вижда че по години обработваемите земи намаляват.
На територията на община Каолиново се отглежда: пшеница, царевица, ечемик,
слънчоглед, тютюн, лавандула, малини
Животновъдство
Сравнително добре развито. Спрямо растениевъдството обаче няма преимуществен
характер. Характеризира се с отглеждането на едър и дребен рогат добитък в частния
сектор. Основен приоритет в животновъдството са производството на краве и овче мляко.
Отглеждането на крави за млекодой е перспективно с оглед традициите в този отрасъл на
животновъдството. Той обаче се характеризира изключително с ръчния си труд, без
използването на съвременни технологии.Отглеждат се: говеда, биволи, овце, кози, свине,
птици, зайци, пчелни семейства
Инвестиционното намерение не попада в чувствителни зони или защитени
територии. С предвидената реализация на инвестиционното намерение не се засягат
планински и горски местности, както и влажни зони.
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.
- ОУ „Георги С. Раковски” -на около 1400 м от територията предмет на ИП.
- Разстоянието до първите жилищни сгради на с. Климент е около 320 м.
- На отстояние от 1700 м. се намира ЦДГ в с.Наум.
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение.
Всички земи около имота предмет на инвестиционното намерение са земеделски
обработваеми земи или с променено отреждане за промишлени, складови, селскостопански цели. Не се ограничава използването на имотите за традиционните цели или
съгласно тяхната категория, статут или собственост.
Обектът ще се изгради върху вече урбанизирана територия. Следователно няма да
доведе до нарушаване в баланса на земеделска производителност за района.
Природно климатичните условия са подходящи за отглеждане на зърнени, масленоетерични и други земеделски култури. Традиционно отглежданите в областта групи
култури са зърнени, технически, фуражни. Отглеждат се основно пшеница, ечемик и овес,
а техническите култури са представени от маслодайния слънчоглед. Проправят си път
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нови земеделски практики – отглеждат се нетрадиционни за района земеделски култури от
групите на етерично- маслените и лекарствените. Всичко това показва добри възможности
за земеползване в района. Липсата на замърсяващи промишлени предприятия и
топлоцентрали, на големи животновъдни ферми, както и на пътни артерии или магистрали
с висока интензивност на автомобилния трафик, предполагат сравнително високата
чистота на отделните компоненти на околната среда - въздух, вода и почви.
Състояние на въздуха
По отношение чистотата на атмосферния въздух районът на Каолиново не е сред
проблемните. За чистотата на атмосферния въздух в района освен климатичните фактори
и релефа допринася липсата на големи промишлени предприятия или топлоцентрали.
Състояние на водите
В Общината няма производствени предприятия, които да замърсяват повърхностните
води. На територията на Общината няма канализация и пречиствателни станции за
отпадни води.
Налице са екологично чисти територии с богато биологично разнообразие. Красивата и
екологично чиста природа, отсъствието на замърсяващи производства, аграрният характер
на основния поминък на местното население са важна предпоставка за въвеждането на
производства на екологично чисти продукти от животински и растителен произход, както
и за насърчаване развитието на селския и екотуризъм на територията на Общината

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична
мрежа.
Площадката на инвестиционното предложение не попада:
 в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа Натура 2000.
 в границите на санитарно – охранителни зони около водоизточници и
съоръжения за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточници на
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни
нужди и др.;
 в границите на територии, обявени за опазване на стопански значими водни
биологични видове;
 в границите на територии, чувствителни към хранителни съставки,
включително територии обявени за уязвими зони съгласно Директива
91/676/ЕЕС за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански
източници и територии, обявени за чувствителни зони съгласно Директива
91/271/ЕЕС за пречистването на градските отпадъчни води.
В близост до площадката няма санитарно-охранителни зони и паметници на културата.
В непосредствена близост до площадката няма разположени защитени територии.
Територията предмет на ИП не засяга Корине места, Рамсарски места, флористично важни
места, орнитологични важни места.
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Изграждането на ИП не предполага някакво сериозно въздействие върху защитена
зона „Хърсовска река" с код BG 0000106 за опазване на природните местообитания, като
не застрашава по никакъв начин местообитанията на редки растителни и животински
видове. Експлоатацията на ИП не предвижда замърсяване на околната среда над
допустимите норми и не представлява опасност за нея.
Предвид отдалечеността на имота от зоната 13,500 км. не се очакват големи
концентрации от мигриращи грабливи птици.
ИП няма да доведе до отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване,
до нарушаване целостта или фрагментация на техните хабитати, както и до увреждане на
защитена зона.
Реализацията на ИП ще се осъществи в съответствие с целите на опазване на
местообитанията и видовете в района.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив и пренасяне на енергия, жилищно
строителство).
Настоящото инвестиционно намерение има връзка с с Ваш изх. № 3814 от
25.07.2016г. за ИП за „Строителство на метален навес за селскостопанска продукция и
инвентар” в ПИ с идентификатор 37232.100.6 по КККР на с.Климент, общ.Каолиново,
област Шумен с площ 2534 кв.м и НТП: „За друг вид производствен, складов обект”.
Двете дейности са свързани, но различни по същество и не биха довели до
допълнително натоварване върху околната среда и човешкото здраве.Не се предвижда
добив на строителни материали, добив и пренасяне на енергия, жилищно строителство.
Обектът ще се водоснабди от водопроводна система на общината.
За повърхностните води, формирани от природните валежи, ще се изгради
площадкова канализация.
12.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Реализирането на обекта е в пряка зависимост от съгласувателните инстанции според
нормативната уредба на Република България.
Към настоящия момент се провеждат процедури по снабдяване с необходимите
съгласувателни и разрешителни документи от съответните инстанции, вкл. РИОСВ
Шумен. След получаване на всички необходими документи ще се пристъпи към
реализация на инвестиционното намерение. Разглежданият обект ще се приеме за
експлоатация едноетапно след монтиране на съоръжението.
Експлоатацията на съоръжението е сезонна по време на жътвената кампания. През
останалото време на годината инсталацията не се използва.
Проектираният обект за извличане на етерични масла ще отговаря на изискванията
на следните закони и подзаконови нормативни актове на Република България:
ЗАКОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
1) ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (Обн. ДВ, бр. 1 от 2 Януари
2001 г., изм. ДВ, бр. 54 от 16 Юли 2010 г.);
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2) ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (Обн. ДВ, бр. 86 от 30
Септември 2003 г., изм. ДВ, бр.63 от 13 Август 2010 г.);
3) ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (Обн. ДВ, бр. 91 от 25
Септември 2002 г., попр. ДВ, бр. 61 от 6 Август 2010 г.);
4) ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (Обн. ДВ,
бр. 124 от 23 Декември 1997 г., изм. ДВ, бр. 12 от 12 Февруари 2010 г.);
5) ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (Обн. ДВ, бр. 84 от 24
Септември 1999 г., изм. ДВ, бр. 82 от 16 Октомври 2009 г.).
НАРЕДБИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
1) НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата предназначена за
питейно-битови цели (обн. в ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.);
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;
ИП не засяга земеделски земи.
2.Мочурища, крайбрежни области, речни устия;
Не се засягат. В близост няма мочурища, крайбрежни области и речни устия. Найблизката е р.Канагьол на около 6,500 км.
3.Крайбрежни зони и морска околна среда;
Територията предмет на инвестиционното предложение отстои на около 93 км от
най-близката крайбрежна зони и морска околна среда. Настощото ИП не може да окаже
отрицателно въздействие върху нестабилните екологични фактори.
4.Планински и горски райони;
Релефът на община Каолиново е хълмист, попада в централните части на Източна
Дунавска равнина. Територията има низинно-хълмист характер. В близост до
инвестиционното предложение няма планински и горски райони. Най-близкия планински
район е на около 60 км –Върбишка планина. Най-близкият горски район е на около 5 км.
5.Защитени със закон територии;
Територията на Община Каолиново, в състава на която се намира имота предмет на
настоящото инвестиционно предложение, не попада в границите на защитени територии
по смисъла на Закона за защитените територии.
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В заключение настощото ИП не може да окаже отрицателно въздействие върху
нестабилните екологични фактори.
6.Засегнати елементи на Национална екологична мрежа;
Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение не се очаква, тъй
като в близост до обекта няма такива елементи, както и забележителни природни обекти
или защитени територии. Най-близко разположена е: ЗЗ “Хърсовска река"с код BG
0000106 за опазване на природните местообитания.
Описане на ЗЗ “Хърсовска река”, с код BG0000106
определена по Директива 92/42/ ЕЕС за опазване на природните местообитания и дивата
флора и фауна от екологична мрежа НАТУРА 2000, с обща площ 36756,7004 ха.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА
ГЕОГРАФСКА ДЪЛЖИНА
ГЕОГРАФСКА ШИРИНА
E 27.321
N 43.855
АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН
BG32 Северен централен
BG33 Североизточен
БИОГЕОГРАФСКИ РАЙОН КОНТИНЕНТАЛЕН
Цели на опазване
• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията
на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на
естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона
Предмет на опазване
6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi
6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(FestucoBrometalia) (*важни местообитания на орхидеи) Semi-natural dry grasslands and scrubland
facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia)(*important orchid sites)
6240 * Субпанонски степни тревни съобщества Sub-continental steppic grasslands
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6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества Pannonic loess steppic grasslands
8310 Неблагоустроени пещери Caves not open to the public
91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus Pannonic woods with Quercus
petraea and Carpinus betulus
91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens Pannonian woods with Quercus pubescens
91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. Euro-Siberian steppic woods with Quercus
spp. 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile
oak forests 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа Moesian silver lime woods

БОЗАЙНИЦИ:
Широкоух прилеп Barbastella barbastellus
Европейски вълк * Canis lupus
Добруджански (среден) хомяк Mesocricetus newtoni
Дългокрил прилеп Miniopterus schreibersi
Степен пор Mustela eversmannii
Остроух нощник Myotis blythii
Дългопръст нощник Myotis capaccinii
Трицветен нощник Myotis emarginatus
Голям нощник Myotis myotis
Средиземноморски подковонос Rhinolophus blasii
Южен подковонос Rhinolophus euryale
Голям подковонос Rhinolophus ferrumequinum
Maлък подковонос Rhinolophus hipposideros
Подковонос на Мехели Rhinolophus mehelyi
Лалугер Spermophilus citellus
Пъстър пор Vormela peregusna
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:
Ивичест смок Elaphe quatuorlineata
Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis
Шипобедрена костенурка Testudo graeca
Шипоопашата костенурка Testudo hermanni
Добруджански тритон Triturus dobrogicus
РИБИ:
Европеййска горчивка Rhodeus sericeus amarus
БЕЗГРЪБНАЧНИ:
Ценагрион Coenagrion ornatum
Хидриас Hypodryas maturna
Лицена Lycaena dispar
Обикновен сечко Cerambyx cerdo
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Бръмбар рогач Lucanus cervus
Буков сечко Morimus funereus
* Callimorpha quadripunctaria
Rosalia alpina Алпийска розалия
РАСТЕНИЯ:
Емилипопово прозорчe Potentilla emilii-popii
Обикновена пърчовка Himantoglossum caprinum
Червено усойниче Echium russicum

Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive
92/43/EEC and site evaluation for them
Видове, посочени в член 4 от Директива 2009/147 / ЕО и изброени в приложение II
към Директива 2009/147 / ЕО 92/43 / ЕИО
1308 Barbastella barbastellus p 172 268 i P G C B C B M Широкоух прилеп
1352 Canis lupus p 1 2 i G C A C A I Вълк
1088 Cerambyx cerdo p R C B C A I Голям сечко
4045 Coenagrion ornatum p 2 2 localities R G C B C B P Водно конче
4067 Echium russicum p R DD C B C B R Червено усойниче
5194 Elaphe sauromates p localities P DD C A C A R Пъстър смок
1220 Emys orbicularis p localities P DD C A C B I Европейска блатна костенурка
6169 Euphydryas maturna p R A A A A I
6199 Euplagia quadripunctaria p 18677 37890 i R P C A C A P
2327 Himantoglossum caprinum p P DD C C A C I Обикновена пърчовка
1083 Lucanus cervus p R C B C A M Бръмбар рогач
1355 Lutra lutra p 1 2 i G C C C C I Видра
1060 Lycaena dispar p R B A A A M
2609 Mesocricetus newtoni p V C B C B M Черногръд хомяк
1310 Miniopterus schreibersii p 101 250 i C M C B C C I Дългокрил прилеп
1089 Morimus funereus p R C B C A M Буков сечко
2633 Mustela eversmannii p R B A B A M Степен пор
1323 Myotis bechsteinii p 151 303 i C G C B C B M Дългоух нощник
1307 Myotis blythii p 101 250 i C M C B C B M Остроух нощник
1316 Myotis capaccinii p 51 100 i P M C B B B M Дългопръст нощник
1321 Myotis emarginatus p 11 50 i P M C B C B M Трицветен нощник
1324 Myotis myotis p 51 100 i C M C B C B P Голям нощник
2125 Potentilla emilii- popii p 4000 6000 i G A A C A M Емилипопово прозорче
1305 Rhinolophus euryale p 51 100 i P M C B C B M Южен подковонос
1304 Rhinolophus ferrumequinum p 101 250 i C M C B C B M Голям подовонос
1303 Rhinolophus hipposideros p 51 100 i C M C B C C M Малък подковонос
1302 Rhinolophus mehelyi p 51 100 i C M C C B C F Подковонос на Мехели
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1134 Rhodeus sericeus amarus p P D I
1087 Rosalia alpina p R C B C A M Алпийска розалия
1335 Spermophilus citellus p C C A C A R Лалугер
1219 Testudo graeca p 5 5 localities R M C A C A R Шипобедрена костенурка
1217 Testudo hermanni p 2 2 localities V P C A B A A Шипоопашата костенурка
1993 Triturus dobrogicus p localities P DD C C C C M Дунавски гребенест тритон
2635 Vormela peregusna Пъстър пор
Other important species of flora and fauna (optional) Други важни видове флора и
фауна
R Ablepharus kitaibelii R X Късокрак гущер
I Aedia leucomelas R X
A Bufo viridis C X Зелена крастава жаба
P Cephalanthera damasonium R X Блед главопрашник
I Chilodes maritima V X
I Cilix asiatica V X
R Coluber caspius C X Смок стрелец
R Coronella austriaca V X Медянка
I Cryphia amasina R X
I Cuculliia scopariae V X
P Cyclamen coum R X Пролетно ботурче
P Cyclamen hederifolium R X Есенно ботурче
I Cyclophora annularia R X
I Diachrysia nadeja V X
I Diachrysia stenochrysis R X
P Disciotis venosa C X Жилковиден дисциотис
R Elaphe longissima C X Смок мишкар
M Eptesicus serotinus C X Полунощен прилеп
M Erinaceus concolor C X Източноевропейски таралеж
I Euxoa cos cos R X
P Galanthus nivalis C X Обикновено кокиче
P Galium rubioides R X Брошово еньовче
P Goniolimon collinum X Змийска трева
I Heliothis maritima bulgarica C X
P Helvella atra R X Черна бучка
A Hyla arborea C X Дървесница
M Hypsugo savii C X фПрилеп на Сави
I Idaea muricata R X
R Lacerta trilineata R X Ивичест гущер
R Lacerta viridis C X Зелен гущер
P Limonium vulgare X Обикновена гърлица
M Mustela nivalis C X Невестулка
R Natrix tessellata R X Сива водна змия
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I Noctua tirrenica R X
M Nyctalus leisleri C X Малък вечерник
M Nyctalus noctula C X Ръждив вечерник
I Onconotus servillei R X
I Pelosia obtusa R X
M Pipistrellus pygmaeus C X Кафяво прилепче
M Pipistrellus pygmaeus R X
M Plecotus austriacus C X Сив дългоух прилеп
R Podarcis muralis R X Стенен гущер
R Podarcis taurica R X Кримски гущер
I Polypogon plumigeralis R X
P Tricholoma acerbum R X Горчива есенна гъба
P Vicia pisiformis V Грахова глушина
R Vipera ammodyte Пепелянка
Територията на ИП отстои от зоната на около 13,500 км.
Предвид отдалечеността на имота от зоната ИП няма да доведе до отрицателно
въздействие върху местообитанията, както и до увреждане на защитена зона.

7. Ладшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
Ландшафтното устройство на Община Каолиново се обуславя от природогеографските характеристики на региона – географско положение, релеф, климатични и
водни ресурси, почвена и геоложка характеристика и биологично разнообразие.
Природните и антропогенни елементи, формиращи видовете ландшафт на територията на
общината са: Паркове, градини и зелените площи за ограничено ползване в населените
места; Гробищните паркове; Обектите за спорт и рекреация; Транспортните обекти и
развитите зелени зони около тях; Ниви; Трайни насаждения; Ливади; Гори; Водни
течения и площи и дървесно-храстовата растителност около тях.
На територията на Община Каолиново са определени следните видове ландшафти:
Урбогенен/Селищен ландшафт; Агрогенен ландшафт; Дендрогенен ландшафт;
Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти (Аквален ландшафт); Техногенен
ландшафт. Урбогенен/ Селищен ландшафт (Зелена система в урбанизираните територии)
Доброто състояние на зелената система е една от най-значимите предпоставки за
устойчивото развитие на всяко населено място. По своята същност зелената система се
основава на вписването на естествената природна среда в урбанизираната структура. Тя
трябва да отговаря на конкретни нормативни изисквания и специфични параметри. Трябва
да допълва градоустройствената композиция и да спомага за екологичното равновесие в
селищната екосистема. Добре устроената и поддържана зелена система спомага за
обособяването на завършена жизнена среда. Не е за подценяване ефективното и влияние
върху редица екологични параметри: пречистването на въздуха, подобряването на
микроклимата, туширането на шума и естетизация на заобикалящото ни пространство. Тя
се характеризира с количествени и качествени показатели. В Община Каолиново, както и
на доста други места в България, е на лице тенденцията за количествена достатъчност на
озеленените площи, като се има предвид площния им дял спрямо този на урбанизираната
територия и броя на жителите. Основни проблеми се явяват неравномерното
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разпределение и недостатъчно добра поддръжка. Зелената система на Община Каолиново
се формира от всички паркове, градини, зелени пояси около водни обекти и улично
озеленяване в границите на урбанизираната територия. Тя се допълва от зелените площи
със специално предназначение, като терените за спорт и атракции, гробищните паркове и
такива за ограничено ползване, които включват дворищното озеленяване и зелените зони
около обществени сгради, здравни и учебни заведения.
Зелените площи в Община Каолиново са 60,14 ха, което представлява 0,20% от
територията ѝ, от които 41,90 ха са разположени в строителните граници на населените
места. Обектите за спорт и атракции, които също са част от зелената система на общината,
заемат площ от 29,61ха, от които 8,95 ха са в рамките на населените места. По данни на
Община Каолиново терените отредени за паркове са около 45.85 дка. Като цяло
състоянието на парковете в строителните граници на населените места в община
Каолиново се определя като лошо - съществуващите елементи на екстериорното
обзавеждане са стари и амортизирани, липсват осветителни инсталации лошо, зоните за
отдих, спорт и занимания на открито не са благоустроени, настилките имат необходимост
от реновиране и рехабилитация. Единствено парковата зона в град Каолиново е
благоустроена. По данни на Община Каолиново на територията на общината има 43 бр.
гробищни паркове с обща площ от 451,577 дка. Голяма част от гробищата вече са с
привършен капацитет и необходимо разширяване на терените.
Агрогенен ландшафт
Обликът на този ландшафт се формира от обработваемите земи и пасищата.
Агрогенните ландшафти са природо-териториални комплекси от землищата на общината.
Формирани са под влияние на целенасочена антропогенната дейност, която предизвиква
изменения в ландшафта, с цел удовлетворяване на определени потребности.
Съществуването на тези ландшафти изцяло зависи от антропогенната дейност - човекът
може постоянно да ги поддържа в конкретно състояние.
Агрогенните ландшафти заемат по-голяма част от Дунавската равнина. Община
Каолиново принадлежи към селските райони на страната. Селското стопанство е
структуроопределящ отрасъл в местната икономика. Това е и причината агрогенните
/селскостопански/ ландшафти да са с основно присъствие в Община Каолиново. Този тип
ландшафт, включва всички селскостопански територии – ниви, мери, ливади, зеленчукови
градини, овощни градини, пасища и др. и се определя от приоритетното развитие на
земеделието в региона. Териториите за нуждите на селското стопанство представляват
66,94% от общата площ на общината, а именно 19 643,07 ха. Наличните значителни
поземлени ресурси, съставляващи близо 70% от общата територия на общината и
благоприятните почвено-климатични условия превръщат земеделието в основен източник
на доходи. Реално обработваемата земя в общината към 2014 г. е 174 хил.дка, от тях
приблизително 4 хил.дка са неизползваеми/ пустеещи.
Дендрогенен ландшафт
Горските територии, формиращи дендрогенния ландшафт в Община Каолиново,
заемат площ от 6639,03 ха, което представлява 22,62%. Горите са естетическа категория
със значително визуално и екологично въздействие. В структурата на горските ландшафти
от територията на Севернобългарската зонална ландшафтна област на Дунавската равнина
участват черноземни почви, развити върху мощни седиментни скали с почти
хоризонтални пластове, заемащи равнинно-хълмист релеф. Физиономичен компонент в
този ландшафт е дървесната растителност. В Дунавската равнина смесената
средноевропейска широколистна горска растителност има значително ограничена
територия поради антропогенна намеса. Естествената горска растителност е запазена само
по стръмните долини, склонове и отчасти върху вододелните гърбища. В източната част
на Дунавската равнина горската растителност е представена от сухолюбива широколистна
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растителност в състава, на която участват основно дъбове. Срещат се още липа, ясен,
габър и др., както и храсти - смрадлика, драка, глог, леска и др. Покрай реките са
разпространени влаголюбиви дървесни видове – върби и тополи. Ландшафт горски
притежава устойчивост и възможност за самоорганизиране и саморегулиране.
Дендрогенен ландшафт, около водни течения и обекти (Аквален ландшафт)
Към този тип ландшафт спадат териториите около водни течения и обекти, заети с
влаголюбива дървесно-храстова растителност, която подчертава и засилва
изразителността на бреговия силует. Площта на водните обекти в община Каолиново е
73,14 ха, а деретата заемат 152,00 ха. В структурата на аквалните ландшафти се включват
теченията на реките Провадийска, Крива, Ружичка, Сенкьовица и др., както и притоци от
техните водосбори. Някои от реките са с непостоянни водени течения, поради пресъхване
през лятото. Тогава ландшафтът се променя като израз на неговите сезонни ритмики.
Визуалното въздействие на този тип ландшафти е най-силно.
Техногенен ландшафт
Този тип ландшафти, включва дървесно-храстови композиции развити около
елементи на инженерно- техническата инфраструктура – пътища, надземни и подземни
проводи. Озеленяването около транспортните трасета е сложен процес, с който се решават
технически, екологични и композиционно-пространствени задачи. Надземните проводи
също формират коридори, които оказват влияние върху облика на ландшафта.
Обекти с историческа, културна или археологическа стойност
През 14 век е съществувала крепостта Кименоз, която е била областен център.
Селището е описано в османски регистри от 1573г. В миналото (до 1934 г.) се е
казвало Шумну бохчалар. След това селото носи името Божидар. Преименувано е
на Каолиново с Указ 567 на Президиума на Народното събрание от 27.10.1950 г. В
миналото е съществувала значителна по територия дъбова гора в близката околност, която
днес се е запазила само частично поради изсичането ѝ за огрев.
При реализация на инвестиционното предложение ще се следи за откриването и
запазването на исторически и археологически културни паметници и своевременно ще се
уведомяват компетентните органи.
Инвестиционното предложение не съдържа обекти или мероприятия, които да
доведат до поява на нови, значими по количество замърсители в разглежданата територия.
Имайки предвид настоящото състояние на ландшафта в разглеждания район може да се
твърди, че изграждането на обекта няма да доведе до значими негативни изменения в
състоянието на му. Измененията в елементите на ландшафта ще бъдат основно по
отношение на визуалната среда.
Очакваното визуално въздействие ще доведе до изменение в облика на средата, но
няма да окаже влияние върху продуктивността и емкостта на ландшафта, а също и на
възможностите му за развитие. Реализацията ще окаже положително въздействие върху
зрителните възприятия.
8.Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи
на здравна защита.
Не се засягат. Основно училище „Георги С. Раковски” се намира в центъра на с.
Климент и е на около 1400 м от територията предмет на ИП. Разстоянието до първите
жилищни сгради на с. Климент е около 320 м. На отстояние от 1700 м. се намира ЦДГ в
с.Наум.
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IV.Тип и характеристики на потенциалнотовъздействие върху околната среда, като
се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на
реализацията на инвестиционно 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.
Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще
съществува в периода на изграждането и експлоатацията на обекта. Ще касае работещите
на обекта. Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на
работещите:
 наднормен шум, вибрации, работа на открито с непостоянен микроклимат,
замърсяване на въздуха с прахови частици и ауспухови газове от бензинови и
дизелови двигатели;
 физическо натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани с използването
на тежки машини - товарни коли и друга селскостопанска техника;
 риск от изгаряния, падания, травми и злополуки при неспазване на Наредба № 2 на
МТСП за безопасни и здравословни условия на труд при СМР от 1994г.
Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от
възложителя фирми, в т.ч. и изпълняващи специализирани строително-монтажни работи.
Същите ще имат временен характер, като рискът се оценява като нисък до приемлив.
Използването на лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски,
работно облекло и обувки), изграждане на физиологични режими на труд и почивка,
създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, ще
доведе до намаляване на риска.
Най-близките жилищни сгради от територията на с. Климент, общ. Каолиново
отстоят на около 320 м от територията предмет на ИП.
Днес в селото живеят около 1028 жители, по данни от 2011 г. Природата е чиста,
въздухът — също. Няма никакви замърсители, тъй като много рядко минават превозни
средства, освен личните на живеещите там.
За населението въздействията ще са без практически неблагоприятни здравни
ефекти. По отношение на шума, като най-значим рисков фактор по време на изграждането
и експлоатация на обекта, нивата на този фактор ще са по-ниски от допустимите съгласно
действащите хигиенни норми. За намаляване въздействието му ще бъде засаден зелен
пояс.
Експлоатацията на обекта налага временно присъствие на персонал само през
кампанийния период. Спазването на конструктивните и технологичните изисквания,
минимизиране до приемливи нива на травматичния риск. По време на експлоатация
условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците
и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,
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издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с
изм. и доп.
Всички машини, апарати и съоръжения, отговарят на нормите за безопасност и
охрана на труда, действащи на територията на Република България. В производственото
помещение не се отделят вредности, които да представляват заплаха за здравето на
персонала, работещ в него. Работните помещения са открити. Всички норми за
температури на работни места, запрашеност, шум, вибрации, наличие на вредности,
осветеност и др., задължителни по смисъла на българското законодателство са спазени.
На практика не съществуват работни зони в предприятието, условията за работа, в
които да представляват постоянен риск за живота и здравето на работещият персонал.
Изготвеният генерален план е съобразен с изискванията посочени в Раздел I чл. 27
Пътища за противопожарни цели. Ще бъде изградена пожароизвестяване.
Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху хората и тяхното здраве,
в резултат на реализацията на инвестиционното предложение:
Според данните за строителните решения може да се предположи, че при
реализиране на проекта населението от най-близките обекти, подлежащи на здравна
защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация. Потенциално засегнати ще се
окажат работниците, както и пребиваващите в тях при аварийни ситуации.
Климатични и метеорологични условия
Община Каолиново попада в Европейско-континенталната климатична област,
която обхваща Северна и Средна България (без Черноморието) заедно с прилежащите им
планини. Тя е в най-тясна връзка с Източноевропейските райони и същевременно е
отдалечена от Черно море и не се чувства осезателно смекчаващото климатично влияние
на последното. Поради това климатът в тази област носи типичните белези на
източноевропейския: сравнително студена за съответната географска ширина зима и
относително горещо лято. Максимумът на валежите е през лятото, а минимумът през
зимата, като амплитудата в годишния ход на валежите (разликата между лятната и
зимната им сума) достига до 15-25% от годишната им сума. Главно по направление север юг в европейско континенталната област се забелязват редица изменения в климатичните
условия. Това обуславя разделянето и на две подобласти: умерено континентална и
преходно континентална. В тази климатична подобласт континенталният характер на
климата е най-добре изразен. Зимата тук е най-студена в сравнение с всички останали
низини в страната, а лятото е горещо, поради преобладаването на субтропични въздушни
маси от по- южните географски ширини или формирани на място под въздействие на
силното лятно слънце. В климатично отношение района на Общината попада в умереноконтиненталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична
област и се характеризира със силно изразена континенталност на климата - горещо лято и
студена зима, голяма годишна амплитуда на температурите, подчертан летен максимум на
валежите и др.
Температура на въздуха
Температурният режим на въздуха се формира под влияние на основните
климатообразуващи фактори - слънчева радиация, атмосферна циркулация и постилаща
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повърхност-форма, изложение на терена ,надморска височина - с увеличение на
височината, температурата бързо намалява. Вертикалният температурен градиент е майголям през летните месеци, когато температурния контраст между низините и върховете е
най-силно изразен и расте с височината. Денонощния ход на температурата на въздуха
представлява приблизително синусоид с минимум в часовете преди изгрев слънце 7-8часа
или 4-5 часа и максимум след обяд.
Максималната температура се влияе по-малко от формата на релефа, отколкото
средно денонощна, тъй като тя се случва след обяд/13-15 часа/, когато турболентния
въздухообмен е най- голям. Абсолютните минимални температури се получават
обикновено след нахлуване на студен арктичен въздух, които в условията на антициклон
силно изстива в приземните части. Абсолютната минимална температура в Шумен е
измерена през януари 1942 год минус 27.4 градуса и за 100 годишен период не е
коригирана. През зимата тук се наблюдават много ниски температури – минус 22,6
градуса, през лятото – високи, с максимална температура +38,8 градуса. Пролетните
мразове тук не са прецедент. Прекратяват се едва към 20 април и нанасят значителни
повреди на културите. Първите есенни мразове започват от 15 октомври. Относителната
влажност на въздуха е 55-77%.
Валежи
Освен по територия валежните количества са неравномерно разпределени и през
годината, като най- валежен е месец ЮНИ с месечна норма 80 л кв.м., най- малко валежен
е септември - 32 л кв.м. Годишната сума на валежите за с. Тодор Икономово, обл. Шумен
през 2010 година е 774 л кв.м , през май са измерени 117 л кв.метър - най- валежния месец
за 2010 год. През 2010 година най-интензивен валеж е регистриран на 23.05.2010 - 48.0 л
кв.метър. Валежите през есента, зимата и началото на пролетта имат обложен характер и
са все по-продължителни, докато тези през лятото – от м. май до м. септември са
краткотрайни и често имат проливен характер. Първите снеговалежи започват обикновено
към 1 декември, а последните са през март. Средната продължителност на снежната
покривка е средно 90 дни. Средната височина на снежната покривка през месец януари,
когато е най-дебела е 29,3 см.
Вятър
Преобладаващи ветрове за община Каолиново са западните, северните и североизточните,
а с най-малка повторяемост са южните, източните и югозападните. Случаите на тихо
време са около 56% от общия брой на наблюдаваните дни. Средната скорост на вятъра е
2,2 м/сек. Бурните ветрове със скорост 30-40 м/сек. са рядкост. Те се явяват при
преминаването на циклон през страната.
Атмосферен въздух
Качество на Атмосферния Въздух (КАВ) на територията на община Каолиново.
Управлението на КАВ в райони, в които въз основа на предварителна оценка се
очакват превишения на нормите, има за цел да гарантира, че концентрациите на
замърсителите ще намалеят до нива под нормите до предварително зададена дата и след
това ще се поддържат под тези норми. Тъй като концентрациите на замърсителите не са
статични, а варират според фактори като местоположение, интензивност, честота,
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продължителност и височина на емисиите в атмосферния въздух, както и според
условията на дисперсия, които силно зависят от метеорологични фактори като посока на
вятъра, скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и т.н., то целта ще
се постигне само, ако се поддържа известна разлика между реалните концентрации, които
ще бъдат постигнати, и нормите, т.е. реалните концентрации като правило трябва да са
значително по-ниски от нормите. Процесът на управление на КАВ на местно ниво може
да бъде представен опростено като състоящ се от следните основни стъпки: Измерване на
концентрациите на замърсителите на подходящи места чрез подходящи методи с
необходимата продължителност; осигуряване на достатъчно качество на данните чрез
прилагане на типичните методи за качествено осигуряване. Въз основа на наличните
данни от измерванията и евентуално с помощта на допълнителни измервания, определяне
дали концентрациите на замърсителите в района превишават нормите. В случай на
превишения – определяне на честотата/размера на превишението.
Анализ на причините за превишението (причина за замърсяването / емисионен
източник, условия за дисперсия, особености в метеорологичната обстановка и т.н.).
Моделирането на КАВ е важен инструмент за анализ на причините за превишението. За
замърсителите, за които има превишение – търсене на подходящи мерки за подобрение на
локалното качество на атмосферния въздух, които да доведат до достигане на нормите
(най-вече мерки с голям потенциал за намаляване на концентрациите). Анализ на
възможностите за провеждане на тези мерки и на разумен план-график, както и на
въпросите по финансирането. Определяне на най-подходящите мерки след обсъждане с
всички заинтересовани страни, и след информиране /участие на местната общественост.
Осигуряване на навременното прилагане на мерките и контрол върху влиянието им върху
КАВ. Ако се наложи, мерките ще трябва да се коригират при недостатъчен ефект на
подобрение. Оценката на качеството на атмосферния въздух и нивата на фини прахови
частици (ФПЧ10) се извършва въз основа на анализ на факторите, които могат да имат
принос към наднормените нива на замърсяване по отношение на: наличие на
неблагоприятни климатични условия, в т.ч. ниски средноденонощни и средногодишни
скорости на вятъра (под 2 m/s) или тихо време; образуване на мъгли; влияние на
топографските условия (особености) на терена (напр. при котловинни и низинни форми на
релефа); вертикално смесване на въздушни маси; противостоене на въздушни маси с
океански произход с такива от континентален произход; наличие на специфични за
дадено място други дисперсионни характеристики (т.е. характеристики на
разпространение на замърсителите); наличие на други природни източници (силни
ветрове, пренос на природни частици от сухи райони и др.); наличие на големи
промишлени източници на замърсяване; наличие на други фактори, които оказват
влияние върху замърсяването на въздуха (транспорт, бит, селско стопанство). На
територията на община Каолиново, няма изградена и/или функционираща Автоматична
измервателна станция, като част от НСМОС. Не са извършвани замервания и с МАС за
определяне качеството на атмосферния въздух. В докладите за състоянието и опазването
на околната среда на РИОСВ гр. Шумен няма данни за замърсяване на въздуха на
територията на общината. От националната мрежа за мониторинг има само една станция
за община Шумен в самия град, която не е представителна за областта. Община
Каолиново няма разработена „Програма за управление качеството на атмосферния
въздух“. Предвид разпоредбата на чл. 27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния
въздух, която гласи, че „В случаите, когато в даден район общата маса на емисиите
довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния
въздух и на нормите за отлагания, кметовете на общините разработват и общинските
съвети приемат програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на
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утвърдените норми по чл. 6 в установените за целта срокове, които са задължителни за
изпълнение“, ръководството на общината счита, че на територията на общината няма
превишаване на нормите и съответно не е необходимо да се разработва програма.
Районите със замърсен въздух се характеризират с развитието и концентрацията на
промишлеността и транспорта в тях. Най-сериозен проблем се явява същественото
замърсяване на атмосферата с несвойствени за нея химични вещества. Аерозолите (течни
или твърди частици) се появяват под формата на дим, облак или мъгла. Производствената
дейност на хората също е свързана с генерирането на прахови частици: изгаряне на
каменни въглища, стапяне на мед, олово, цинк и други метали, производство на чугун,
производство на цимент. Аерозолните частици на тези производства се отличават с
изключително разнообразен химичен състав. Най-често в тях се откриват съединения на
силиция, мангана, цинка, никела, хрома, кобалта, а също така и азбест. Още поразнообразно е съдържанието на органичния прах, включващ алифатни и ароматни
въглеводороди, соли на различни киселини. Този прах се получава при изгарянето на
нефтопродукти в процеса на нефтопреработвателните, нефтохимическите и други
подобни предприятия. Един от замърсителите, оказващ влияние на качеството на
атмосферния въздух през зимата е битовия сектор. Отоплението на територията на
общината е с индивидуални отоплителни уреди, в повечето случаи, на твърди горива. Това
увеличава източниците на вредни емисии в приземния атмосферен слой и влошава
качеството на атмосферния въздух. На отделянето на вредни емисии от горивните процеси
в битовия сектор най-съществено влияние оказва качеството на горивата и климатичните
условия. Горивните процеси за отопление са предимно в сезона на облачни дни с висока
въздушна влажност, ниски температури и в дните за температурни инверсии. Като гориво
за битови нужди се използва сравнително евтини горива – дърва и брикети.
Води
Районът е със слабо развита хидрографска мрежа. Водният баланс се подхранва и
поддържа от валежните води. Същите захранват и най-мощният водообилен хоризонт в
Североизточна България – малм-валанжинския, в предвид близостта му до съвременната
повърхност в теменната част на Северобългарския свод. С най-голямо стопанско значение
за района са пукнатинно карстовите до карстови по тип и напорни по характер подземни
води, формирани в малм -валанжинските карбонатни седименти /варовици, доломити/ от
Каспичанската свита. Те имат повсеместно разпространение в Североизточна България,
като образуват общ водоносен хоризонт със значителни експлоатационни ресурси. По
данни от проучвателни сондажи и изградени тръбни кладенци в района - с.Браничево,
с.Тодор Икономово, гр.Каолиново, с. Сини вир могат да се черпят от 8 до 20 л/с от един
сондаж. Хидрогеоложките особености са обусловени от умерено континенталния климат,
равнинно-хълмистия характер на релефа, широко разпространение на варовикови скали и
льосовата покривка. Формират се дълбоко разположени артезиански и карстови водни
басейни. Относителните дебити варират от 0.100л/с .м до 1.3л/с.м, а проводимостта 11 до
12 м2/ден в зависимост от дълбочината на залягане на водоносния хоризонт. Дълбочината
на водните нива от повърхността зависи от хипосометрията на релефа и то възможностите
за „изливане” на води от апт-барема във валанжина, поради което се характеризират със
значителна динамика. Облика на релефа се определя от Лудогорското плато, частично
разсечено от суходолия, оврази и редки водни артерии. Слабата оводненост е резултат от
карстовия терен. Карстовия характер се формира от повърхностните разкрития на
теригенно- варовитите барем-аптски наслаги в близост до гр.Каолиново, Тодор
Икономово и с.Дойранци.
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Водоемите в община Каолиново по населени места са следните:
 гр.Каолиново 129.89 дка общинска собственост за водопой
 с.Лиси връх 38.37 дка общинска собственост за водопой
 с.Лятно 120.33 дка общинска собственост за водопой
 с.Браничево 17.0 дка общинска собственост за водопой
През последните години в общината са предприети мерки и се полагат
усилия за възстановяване на мрежата от напоителни канали, което да доведе до
намаляване загубата на вода по време на транспортирането, както и изготвянето и
изпълнението на краткосрочни и дългосрочни програми за реконструкция и обновяване на
хидромелиоративната система, с цел подобряване ефективността при използване на вода
за напояване.
Повърхностни води
На територията на община Каолиново са разположени части от три
повърхностни водни тела. Първото е част от водосбора на р.Ружичка в поречие Дунавски
Добруджански реки с европейски код BG1DJ100R008. Водното тяло е категория река, тип
BGTR10 (типология 2009 г.) – пресъхващи (пониращи) реки. Една малка част от водно
тяло BG1DU100R001 - река Дунав, също попада в територията на община Каолиново.
Източник: Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен
Третото водно тяло е с код BG2PR600R014 (р. Крива до с. Лиси връх).
Уязвими и чувствителни зони на територията на общината
Уязвимите и чувствителните зони, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
(ЗВ) представляват зони за защита на водите. БДУВ водят регистър на тези зони, който
включва и карти, на които е посочено местоположението на зоните и основанието,
съгласно което са обявени като такива. Регистър на зоните за защита на водите е
представен в ПУРБ 2010 – 2015 г. в Дунавски район и Варненски район.
Община Каолиново попада в уязвими зони, съгласно Заповед № РД
930/25.10.2010г. на Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В
приложения към заповедта са определени водните тела, които са замърсени или са
застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, териториите на общините
или части от тях в обхвата на уязвимата зона по надморска височина и карта на зоната.
Чувствителна зона Община Каолиново не попада в чувствителни зони, съгласно
Заповед № РД 970/28.07.200 г. на Министъра на ОСВ.
Чувствителните зони в повърхностните водни обекти в териториалния обхват на
БДУВДР: с начало „р. Дунав, от границата при с. Ново село“ и край „р. Дунав, до
границата при гр. Силистра“, както и „Всички водни обекти във водосбора на р. Дунав на
територията на Р България“. В случай, че даден водоприемник е обявен за чувствителна
зона отпадъчните води от всички агломерации с над 10 000 еквивалент жители (е.ж.),
които се заустват в него е необходимо освен биологичното пречистване да бъде осигурено
и отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор до съответните концентрации,
регламентирани в Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни
обекти. При изграждане или реконструкция градските пречиствателни станции за
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отпадъчни води на тези агломерации, трябва да предвидят освен съоръжения за
биологично пречистване (биологично стъпало), но и допълнителни пречиствателни
съоръжения за отстраняване на азота и фосфора. По този начин водоприемникът се
предпазва от допълнителна еутрофикация и се цели подобряване в неговото състояние.
Подземни води
Територията на Община Каолиново, област Шумен в частта й управлявана от
БДУВ-ЧР Варна попада в обхвата на подземни водни тела от:
 Подземно водно тяло с име „Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан,
Тервел, Крушари” и код BG2G000К1hb036, което според ПУРБ: е в лошо
химично състояние; показатели над ПС – NO3; Категория на източника на
замърсяване – дифузни източници: дренаж от градовете, инфраструктура без
канализация, селскостопанска дифузия; Характеристика на покриващите
ПВТ пластове в зоната на подхранване - открит (инфилтрация на валежи в
зоната на разкриване).
 Подземно водно тяло с име „Карстови води в малм-валанж” и код
BG2G000J3K1041, което според ПУРБ: е в добро химично състояние;
В нито едно от населените места на Община Каолиново няма изградена
канализация. На територията на Общината няма изградени ПСОВ. Към момента
отпадъчните води от домакинствата и обществения сектор са заустени в септични ями,
което създава предпоставки за замърсяване на почвата, повърхностните и подземни води.
От друга страна липсата на дъждовна канализация създава условия за образуване на
водосбори и залежаване на повърхностните води, което води до разрушаване на пътните
платна и непроходимост на уличната мрежа. Като цяло се нарушава и екологично
равновесие на територията на Общината в резултат на непречистените води.
Почви и земеползване
Най-често срещаните видове почви на територията на община Каолиново са
черноземите (силно еродирани) и сивите горски почви. Физичните , физико-химичните и
химичните свойства на черноземите са силно повлияни от ерозионните процеси. По
механичен състав почвите са песъкливо- глинести. От механичните фракции преобладават
частиците на "едрия прах". Съдържанието на физична глина в повърхностния слой е от
порядъка на 48%. По съдържание на органични вещества почвите са средно хумусни.
Поради изсичането на горите и интензивните ерозионни процеси, сивите горски почви се
характеризират с маломощен хумусно-алувиален хоризонт, който варира от 5 до 30 см.,
като средно не надвишава 20 см. дълбочина. Сивите и тъмносиви горски почви имат добра
структура, пропускат въздуха и задържат влагата и бързо се затоплят през пролетта.
Териториалната структура на община Каолиново според вида територия се дели на
урбанизирана, земеделска, горска, нарушени територии, територия заета от води и водни
обекти, територия на транспорта.
Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху почвите, в резултат на
реализацията на инвестиционното предложение:
Площадката, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение
е с обща площ от 200кв.м в рамките на имота с площ 2534 дка. Предназначението за
трайно ползване на земята е стопански двор. Върху нея ще се реализират всички дейности,
в т.ч. и временни дейности по време строителството..
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Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху атмосферния въздух в резултат
на реализацията на инвестиционното предложение.
По време на строителните работи:
Предвидените строително-монтажни мероприятия включват транспорт на
материали и оборудване, използване на строителна механизация и изкопни работи. През
строителния период ще се въздейства чрез емитиране на прах и отработени газове от ДВГ
на строителните машини. Малкият обхват на замърсяването и неговата неголяма
продължителност са основания да се прогнозира, че строителните работи няма да окажат
значително въздействие на въздуха в района. Не се очаква превишаване пределно
допустимите концентрации на замърсители в атмосферния въздух.
По време на експлоатацията:
През експлоатационния период са възможни въздействия от емисии на вредни
вещества от ДВГ на автомобилите на пребиваващите в обекта и от организирания
транспорт. Анализът на замърсителите и замърсяването на атмосферния въздух в
разглеждания район показва изключителна чистота на компонента и незначителни
проблеми със състоянието му. Той не е повлиян от замърсявания с промишлен характер..
Районът не е обременен с крупни промишлени замърсители, а високата ветровитост и
благоприятният релеф спомагат за бързото и ефективно разсейване на вредните вещества.
Вредните емисии са доста по-ниски от средните за страната. Ниският потенциал на
замърсяване на въздуха обуславя благоприятните санитарно-хигиенни условия на средата.
През последните години основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са
автотранспортът и битовото отопление.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху водите в резултат на
реализацията на инвестиционното предложение.
Докато водоснабдителната инфраструктура е сравнително добре развита и
обслужва голяма част от населението на общината, то канализационна мрежа напълно
липсва.
Районът в който се намира площадката е с изградена инфраструктура. Територията е
водоснабдена от водопроводната мрежа на населеното място.
Като цяло предвидените в инвестиционното предложение обекти и дейности, не
са свързани с формиране на големи количества силно замърсени отпадъчни води.
Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат към водоплътна черпателна яма.
Геоложка основа
В геоложката история на България се отделят следните етапи с различна специфика:
предпалеозойски (докамбрийски), каледоно-херцински, алпийски и неотектонски. Те
обхващат сравнително дълги периоди от време, в течение на които природните условия са
се изменяли. Особеностите на геотектонската обстановка през тези етапи са се отразили
върху характера и разпространението на изключително разнообразни по възраст скални
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комплекси и структури. Възрастта на скалните комплекси е от Докамбрия до съвременни
наслаги. По вид разкриващите се скали са седиментни, магмени и метаморфни. Това
многообразие от различни по състав и възраст скали и разнообразни палеогединамични
обстановки е предпоставка за наличието на разнообразни по вид и произход минерални
суровини, проявата на многообразни негативни геодинамични процеси, както и определят
различна сеизмична характеристика на различните части от територията на страната.
Геоложкият строеж и тектонските особености на територията на България са резултат от
процесите, предизвикали образуването на Алпо-Хималайската геотектонска структура.
Територията на общината е разположена върху Мизийската плоча, основата на
която преобладаващо е изградена от палеозойски скали. Върху тях пространствено са
отложени седиментни скали с различна дебелина. Специфична скала е льосът. Различно
дебела льосова покривка воалира вододелни пространства, долинни склонове, както и
някои речни тераси. В орографско отношение заеманата територия се характеризира с
голямо разнообразие – в северната част се спускат най-южните части на Лудогорското
плато и Самуиловските височини. В геолого-тектонско отношение районът се разполага в
Мизийската платформа. В геоморфоложко отношение районът се отнася към Източна
Дунавската равнина. В тектонско отношение, попада в обсега на северната/преходна/
ивица на Предбалканската структурна зона, изградена от широки слабо изразени ганкови
структури. Района попада в най-високо издигнатия участък на Северо-българското
сводово издигане. Тази структура се характеризира с два хорстовидни вала с ориентация
Югоизток и Северозапад :Девненско-Кубратски и Добрич-Дуловски. В първия има
оформено локално издигане – Никола Козлевско, обхващащо районите на Н.Козлево,
Т.Икономово и Пет могили. Наклон – 3 до 7 градуса. Видимата амплитуда е около 125м.
В геоложко отношение са представени кватернерни разновидности, отложени в
долнокредитния седиментогенен комплекс. Кватернерът е представен главно от алувиални
прахови, праховопесъчливи и песъчливи глини, глинести пясъци и заглинени чакъли,
както и от алувиално-делувиални глини, покрити от техногенни насипи.
Долната креда е представена от хотривски мергели, сивозеленикави на цвят,
плътни, прослоени от глинести и варовити мергели, на места с дребен чакъл от варовик. В
най- горната си част мергелите са силно изветрели, а в дълбочина са плътни и здрави.
Геоложкият строеж на района е твърде разнообразен. В основата си теренът на общината е
изграден от хотривски мергели и мергелни варовици, които изграждат околните височини
и служат за подложка на алувиалните наслаги. В повечето случаи тези хотривски
седименти играят ролята на водоупор. Там където преобладава варовитата компонента
често се явяват пукнатинни извори, някои от които се изливат подпочвено и подхранват
грунтовия поток в алувиалните наслаги. Кватернерът е представен главно от алувиални
наслаги и льос. Последният е деградиран, заглинен и покрива кредните седименти на
околните височини и заравнености. Падналите върху льоса атмосферни валежи
инфилтрират в дълбочина и подхранват отделни пукнатинни извори. Алувият в заливната
речна тераса е със средна мощност 7 м и е представен от праховопесъчливи глини и
заглинени чакъли. Последните имат средна мощност 1,5-2,0 м. Глинестата компонента в
тях варира в широки граници. В тази чакълеста прослойка се акумулират подпочвени води
и се формира грунтовия поток. Подхранването му става както от инфилтрирали
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атмосферни валежи и речни води, така също и от подпочвено изливащи се пукнатинни
извори. В района не се наблюдават свлачища, срутища, заблатявания и др.
Геоложки строеж
В геоложко отношение общината е част от източните предели на Лудогорското
плато. Лудогорието има свой характерен строеж, който обаче е във връзка с останалите
части на Мизийската плоча. Районът е изграден изключително от седиментни скали с
възраст отдолу нагоре: долна креда, неоген, кватернер. Долна креда Валанжин /кр К1V –
Каспичанска свита / - разкрива се на повърхността в малки изолирани петна в суходолията
и в района на с.Дойранци и Цани Гинчево – органогенно-отломъчни варовици. Хотрив /sp
K1h – Спасовска свита/ - развит е във варовит и по-рядко във варавито глинест фациес –
бели и кремави, дребно-зърнести, пясъчливи или глинести варовици, с дебелина 60-70м.
Долен Барем-Апт /rzK1b,a Разградска свита/ - кристалинни, дебелопластови, с дебелина
30-100м. Неоген Среден сермат – литоложки се поделя на 3 хоризонта отдолу – нагоре,
съответно глинест, пясъчников и вровиков. Кватернер Разпространен е върху
разновъзрастова подложка от глина, пясъци и варовици. Отдолу нагоре той е представен
от червенокафяви плътни, варовити глини, кафяви и сиви глини, на места с прослойка от
„погребан льос”. Над тях с постепен преход следва льосовия комплекс. Обща дебелина на
кватернерните наслаги е от 0.5 до 24м, средно 5-15м.
Следва да се отбележи, че геоложкият строеж и условия определено не създават
трудности за реализация на ИП.
Визираното в проекта разположение на ИП, строителните технологии, както и тези
по евентуалното закриване на дестилерията, позволяват да се направи извода, че
реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до значимо въздействие
върху геоложката основа.
Растителен свят
Лудогорският район, обхваща едноименното плато, високите плата на Източната
Дунавска равнина и Източния Предбалкан. На запад и север граничи с Дунавски район, на
изток с Добруджанския и Черноморския район, а на юг със Старопланинския и
Източностаропланинския район. В този си обхват Лудогорския район заема значително
пространство, в което релефът от равнинно-платовиден на север преминава в платовиден,
а на юг нископланински. Характерът на релефа е определил наличието на значително помалко антропогенизирани територии спрямо Дунавски район и запазване на естествената
лесостепна растителност, която в най-южните части под влияние на височинната
зоналност придобива облика на биома Aestilignosa. Доминиращия лесостепен екологофизиологичен облик на растителността определя участието на Лудогорския район в
структурата на Долнодунавската биогеографска провинция и биома Aestilignosa.
Предходното положение на лесостепите и граничното положение на района между два
биома предполага твърде континуален характер на неговите граници. Особено северната
граница, която приблизително следи двеста метровата изохипса на релефа и източната
граница, преминаваща по долината на Суха река, имат изявено условен характер.
Смесените гори от дръжкоцветен дъб - Quercus pedunculiflora и летен дъб - Quercus robur
заедно със степните храсталаци на ниския бадем - Amygdalus папа маркират границата с
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Добруджанския район. От друга страна хетерогенният островен характер на биотичните
съобщества предполага различни позиции за детайлна биогеографска хорологизация на
този район. Климатът на Лудогорския район е изразен умерено-континентален със средна
януарска температура от -2°С и средномесечна юлска температура от 24°С.
Средногодишните валежни количества варират от 450 до 550 mm като в южните части на
района имат и по-високи стойности. Южната част на района има температурни стойности
и валежни количества, които отговарят на преходноконтинентален тип климат.
Пространственото разпределение на валежните количества показва изразен петнист
характер, което в някаква степен е свързано с дислокацията на биотичните съобщества. В
Лудогорския район почвената покривка има мозаично разпределение, предизвикано от
повърхностия карст, ерозията и значителното участие на рендзините, които на места
разкъсват черноземите. Широко са разпространени файоземите, а на юг и лесивираните
почви. Незначителни пространства заемат ранкерите и наносните почви. В почвеногеографско отношение Лудогорският биогеографски район обхваща изцяло Лудогорската
и Провадийската провинция (Нинов, 1997), заедно с части от Дунавско-Добруджанската и
Старопланинската средновисока провинция. Естествената растителност е лесостепна и
степна и заема ограничени пространства – територии, неизползвани за земеделие,
обикновено по вододелните била. Разнообразието на почвено-климатични условия в
източната област на Дунавската равнина определят териториалното разпределение на
различните растителни видове. В нейният обсег, независимо от широкия обхват на
обработваемите земи и по-голямото стесняване на естествената растителност се
наблюдават най- обширните площи с общо взето добре запазена естествена горска и
тревна растителнос
Растителност - В Лудогорското плато най-съществено участие в растителната
покривка има формацията на цера form. (Querceta certis), която лимитира границата с
Дунавския биогеографски район. Между Дулово и Тервел и източно от Кубрат са запазени
смесени гори от сребролистна липа - Tilia tomen- tosa, обикновен габър - Carpinus betulus,
цер - Quercus cerris, на места с горун - Quercus dalechampii и полски клен - Acer ОБЕКТ:
campestre. На ограничени пространства се срещат гори от формацията на горуна (form.
Querceta dalechampii) или смесени гори от горун - Quercus dalechampii, обикновен габър Carpinus betulus, цер - Quercus cerris и полски клен - Acer campestre. В Лудогорския район
съществуват находища на 28 вида висши растения, които са общи с Добруджанския и
Черноморския район. Сред тях са два интродуцирани вида в българската флора,
храстовидната аморфа - Amorpha finticosa и миризливата върба - Eleagnus angiistifolia,
които се проявяват като агресивни ангропофити и са представители на биома
Aestiduriherbosa. Тук има местообитания на още няколко вида, които се срещат още само в
Добруджанския и Източната част на Дунавския биогеографски район. Сред тях са
лесингиановото коило - Stipa lesingiana, молдавското плюскавиче - Silene moldavica,
рогатото клинавче - Astragalus cornutus, палазиановият лен - Linum pallasianum, пелинът Artemisia pedemontana, нарязанолистният тъжник - Spirea crenata и многообразната
мъдрица - Sysimbrium polymotphum. У нас само в Дунавската биогеогра- фска провинция
респективно и в Лудогорския район се срещат типичните степни видове, храстовидната
карагана - Caragana frutex и източният равнец - Achillea leptophylla. Балкански ендемит с
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находище в района е сърпецьт - Serratula bulgarica. В района са разпространени
българските ендемити плевенско обичниче Thalictrum aquilegifolium ssp. storgosiacum,
шкорпилова детелина - Trifolium medium ssp. skorpilii, български опопанакс - Opopanax
chironium ssp. bulgaricum, тракийско омразниче - Onosma thracica, крумово великденче Veronica krumovii, български миск - Jurinea bulgarica, тракийски магарешки бодил Carduus thracicus, давидов мразовец- - Colchicum davi- dovii и урумово лале - Tulipa
urumoffii. Млади формообразуващи огнища в Лудогорския район са Преславската
планина, Шуменското плато, ограничени пространства от Лудогорското и Момино плато.
В долините на Черни Лом и Малък Лом, както и по вододелното било между тях
преобладават вторични съобщества, доминирани от цер - Quercus cerris, c примес от келяв
габър - Carpinus orientalis и мъждрян - Fraxinus ornus. Определени пространства са
покрити с производната формация на келявия габър (forni. Carpineta orientalis). В южна
посока вододелът между тези реки и Голяма река е покрит със смесени гори от цер Quercus cerris и благун - Quercus frainetto. В източна посока по склоновете на Разградските
и Самуиловските височини, включително по Провадийското, Роякското и Момино плато,
преобладават също благуново-церо- вите гори. Върху Лилякското плато са
разпространени вторични съобще- ства от горун - Quercus dalechampii и келяв габър Carpinus orientalis. На юг върху Антоновските височини благуново-церовите гори имат
вторичен произход и са смесени с келяв габър - Carpinus orientalis. В Преславска планина
се появяват гори от мизийски бук - Fagus тое- siaca, но преобладават смесените гори от
сребролистната липа - Tilia tomentosa, обикновения габър - Carpinus betulus, горуна Quercus dalechampii и полския клен -Acer campestre. Част от южните склонове на
Преславска планина са покрити със смесени гори от космат дъб - Quercus pubescens и
виргилиев дъб - Quercus virgiliana. Независимо от ограничения си ареал, заслужава
внимание реликтната формация на конския кестен (form. Aesculeta hippocastani),
разположена в същата планина. В тази планина се намира и най-голямото естествено
находище у нас на терциерния реликт див рожков - Cereis siliquastrum. Северните
склонове на планината са покрити от смесените гори на обикновения габър - Carpinus
betulus и келявия габър - Carpinus orientalis, а също голяма площ заема формацията на
сребролистната липа (form. Tilieta tomentosae). В Драгоевска и Лиса планина преобладават
горите от мизийски бук, образуващи формацията (form. Fageta moesiacae). На прехода към
Котленска и Върбишка планина са запазени пространства, заети от формацията на горуна
(form. Querceta dalechampii) и габърово-горуновата формация (form. Querceto-Carpineta
betuli). В източната част на Лудогорския район са запазени лесостепни храстови
съобщества от формацията на ниския бадем (form. Amygdaleta nanae) и на драката (form.
Paliureta spina-christi). Между тях или в непосредствена близост е възникнала производна
степна растителност, представена от формациите на белия пелин (form. Artemisieta albae),
брандзовия житняк (form. Agropireta brandsae) и изправената овсига (form. Brometa erectii).
Значителни площи в целия район, вторично са покрити от ксеротермните тревни
формации на белизмата (form. Dichantieta ischaemi), луковичната дивадина (form. Poaeta
bulbosae) и садината (form. Chrysopogoneta grylli). Тревният тип растителност е представен
предимно от вторичен тип растителност, който е адаптиран към ареала на унищожените
гори. Тя е тясно свързана с ливадите и пасищата. Ливадите съпровождат предимно
влажните и умерено влажни почви, а сравнително по-рядко се срещат върху сухите почви.
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Техните тревни съобщества са представени от житни и бобови растения. Тревният състав
се състои от червена (Trifolium pratense) и бяла детелина (Trifolium repens L.), ливадна
класица (Alopecurur pratensis), овсига (Bromus arvensis), коило (Stippa capillata) и др. В
заливните тераси на реките се наблюдават представители предимно от житното растение
пирей (Agropyrum repens), ливадината (Limnanthes alba), полевицата (Agrostis tenuis) и др.
Установените при теренно-проучвателните работи дървесни, храстови и тревни видове и
според Хорологичния атлас на лечебните растения в Република България, които се срещат
на територията на Община Каолиново са: - Обикновен равнец (Achillea collina), Камшик
(Agrimonia eupatoria), Шапиче (Alchemilla vulgaris), Багрилно подрумниче (Anthemis
tinctoria), Змиярник (Arum Maculatum), Копитник (Asarum europaeum), Клинавче
(Astragalus glycyphyllos), Лудо биле (Atropa bella - donna), Парички (Bellis perennis),
Ранилист (Betonica officinalis), Кървавиче (Bistorta major), Решетка (Carlina acanthifolia),
Исландски лишей (Cetraria islandica), Змийско мляко (Chelidonium majus) ,Чувен
(Chenopodium bonus - henricus) ,Синя жлъчка (Cichorium intybus), Мразовец (Colchicum
autumnale), Обикновен дрян (Cornus mas) ,Обикновена леска (Corylus avellana), Обикновен
глог (Crataegus monogyna), Кукувича прежда (Cuscuta europaea), Наумка (Cynoglossum
officinale), Мъжка папрат (Dryopteris filix mas), Ветрогон (Eryngium campestre), Боянка
(Erysimum diffusum), Очанка (Euphrasia - species diversa), Брястолистно орехче (Filipendula
ulmaria), Горска ягода (Fragaria vesca) ,Бударица (Galeopsis tetrachit), Лазаркиня (Galium
odoratum), Багрилна жълтуга (Genista tinctoria), Синя тинтява (Gentiana cruciata),
Обикновен здравец (Geranium macrorrhizum), Зловонен здравец (Geranium robertianum),
Кръвен здравец (Geranium sanguineum), Градско омайниче (Geum urbanum), Кукуряк
(Helleborus odorus), Сибирски девисил (Heracleum sibiricum), Голо изсипливче (Herniaria
glabra), Влакнесто изсипливче (Herniaria hirsuta), Рунянка (Hieracium pilosella), Жълт
кантарион (Hypericum perforatum), Дяволска уста (Leonurus cardiaca), Обикновена мента
(Mentha spicata), Обикновен гръмотрън (Ononis arvensis), Невестин език (Ononis arvensis),
Обикновен риган (Origanum vulgare), Чобанка (Petasites hybridus), Теснолистен живовляк
(Plantago lanceolata), Широколистен живовляк (Plantago major), Голяма телчарка (Polygala
major), Пача трева (Polygonum aviculare), Сладка папрат (Polypodium vulgare), Трепетлика
(Populus tremula), Пълзящо прозорче (Potentilla reptans), Лечебна иглика (Primula veris),
Трънка (Prunus spinosa), Орлова папрат (Pteridium aquilinum), Лечебна медуница
(Pulmonaria officinalis), Обикновена шипка (Rosa canina), Малина (Rubus idaeus),
Обикновен киселец (Rumex acetosa), Козя брада (Rumex acetosella), Алпийски лапад
(Rumex alpinus), Ракита (Salix purpurea), Дебрянка (Sanicula europaea), Живениче
(Scrophularia nodosa), Горски енчец (Solidago virgaurea), Офика (Sorbus aucuparia), Вратига
(Tanacetum vulgare), Обикновено подъбиче (Teucrium chamaedrys), Подбел (Tussilago
farfara), Чемерика (Veratrum album), Висок лопен (Verbascum thapsiforme), Мъхнат лопен
(Verbascum phlomoides), Великденче (Veronika officinalis), Трицветна теменуга (Viola
tricolor), Бял имел (Viscum album), Коприва (Urtica dioica), Черно кучешко грозде
(Solarium nigrum), Червено кучешко грозде (Solanum dulcamara), Черница (Morus alba),
Американски ясен (Fraxinus americana), Коноп (Cannabis sp.), Аморфа (Amorpha fruticosa),
Тревист бъз (Sambucus ebulus), Ябълка (Malus domestica), Бучиниш (Conium maculatum),
Щир (Amaranthus blitum), Троскот (Cynodon dactylon), Полска поветица (Convolvulus
arvensis) и други.
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Състоянието на находищата от лечебни растения в Община Каолиново може да се
определи, като благоприятно, но в риск, тъй извън границите на населените места голям
процент от територията е заета от агроценозите на обработваемите земи. Териториите за
нуждите на селското стопанство представляват 66,94% от общата площ на общината, а
именно 19 643,07 ха. Горските територии, формиращи дендрогенния ландшафт в Община
Каолиново, заемат площ от 6639,03 ха, което представлява 22,62%.
В района няма находища на лечебни растения, поставени под специален режим на
опазване и ползване, със стопанско значение, съгласно Заповед № РД-115/13.02.2015 г. на
Министъра на околната среда и водите. Според горскорастителното райониране попада в
Мизийска горскорастителна област, подобласт Лудогорие, Долен равнинно-хълмист и
хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори. Горският фонд се състои от 6 по-големи
комплекси и множество малки, пръснати из работните земи, с различна форма и големина.
Горската растителност е представена от три основни групи насаждения: а/ естествени
издънкови насаждения от цер (Quercus cerris), габър (Carpinus betulus), сребролистна липа,
благун, зимен дъб, клен, келяв габър и др., които представляват основната част от
дървесните запаси. б/ естествени семенни насаждения, съставени от цер, зимен дъб
(Quercus petraea), и благун. в/ изкуствени насаждения - главно от черен бор (Pinus nigra),
червен дъб (Quercus rubra), сребролистна липа (Tilia tomentosa), акация (Robinia
Pseudoacacia), полски ясен (Fraxinus angustifolia), топола и с по-малко участие на явор,
шестил, бук, череша, бял бор, смърч, мъждрян, бреза и др. Срещат се следните храстови
видове: червен глог (Crataegus monogyna), леска (Corylus avellana), дрян, бъз, шипка,
аморфа и др. От полухрастите се срещат къпината. Основният дървесен вид, даващ облика
на естествената горска растителност е церът. Среща се повсеместно и образува предимно
чисти насаждения или смесени с благун (Quercus frainetto Ten.) и габър.
В зоогеографско отношение районът се отнася към Дунавския район, където
фауната е представена от евросибирски и европейски видове. Добруджанската фауна
може да бъде отнесена главно към степния фаунистичен комплекс, който се характеризира
и с някои типични степни елементи. Орнитофауната е характерна за пояса на дъба, и найвече е представена от видове, придържащи се към селскостопанските и крайселищни
територии, където намират изобилие от храна. Гнездещите птици имат най-голямо
сходство с тези от Черноморското крайбрежие.
За района няма установени постоянни миграционни коридори на прелетни птици,
които да бъдат повлияни от инвестиционното предложение. При реализацията на проекта
не се очаква отрицателно въздействие върху растителността в района.
За задържането и поглъщането на праха и вредните газове следва да се използват
устойчиви растителни видове. Препоръчително е засаждането на дървесни и храстови
видове, отличаващи се с прахоустойчивост и притежаващи бактерицидни свойства като
сребролистна липа (Tilia tomentosa), чинар (Platanus acerifolia), източна туя (Thuja
orientalis), лавровишня (Laurocerasus officinalis), японски чашкодрян (Euonymus japonicus),
явор (Acer pseudoplatanus), каталпа (Catalpa bignonioides), двуделен гинкго (Ginkgo biloba),
конски кестен (Aesculus hippocastanum) и японска софора (Sophora japonica).
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Животински свят
територията на Община Каолиново попада в Лудогорски биогеографски район.
Безгръбначната водна фауна показва сравнително добро разнообразие от ресничести
едноклетъчни (тип - Ciliophom), малочетинести червеи (клас - Oligochaeta), еднодневки
(разред – Ephe(meroptera), перли (разред - Plecoptera), бръмбари (разред - Coleoptera),
ручейници (разред - Trichopterd) и двукрили (разред - Diptera). Безгръбначната сухоземна
фауна на района притежава най-голямо видово разнообразие сред насекомите (Клас Insecta). Характерни насекоми за района, са водните кончета: Callopteryx virgo
meridionalis, Platycnemis pennipes и Aeshna affinis, малката богоможа - Ameles heldreichi
(разред - Mantodea); черното житно пиле от правокрилите - Bradypoms dasypus (разред Orthoptera); равнокрилото хоботно - Eurybregma nigrolineata и др. Значителен е броят на
твърдокрилите насекоми (разред - Coleoptera), като типични видове сред бръмбарите
листояди, са - Chrysolina graminis, Ch. staphylea и Phratora vulgatissima, а сред бръмбарите
сечковци - Pachyta quadrimaculata, Acmaeops pratensis, Anoplodera nifipes, Necydalis major,
както и редките видове сечковци - Brachyleptura tesserula и Vadonia imitatrix. Тук се среща
и защитеният бръмбар бегач - Calosoma sycophanta. Ципокрили насекоми (разред Hymenoptera), обитаващи Лудогорието са широко разпространените в Европейския
континент лесостепни видове мравки - Messor structor, миризливата мравка - Liometopum
microcephahim и Formica cinerea, а в населените места се среща интродуцирания у нас
синантропен вид, фараонова мравка - Monomorium pharaonis. Тук се срещат и
паразитиращи ихнеумониди (сем. Ichneumonidae, Hymenoptera) като - Scambus elegans
(паразитоид по пеперуди) и Tromatobia ornata (паразитоид по паяци). От пепрудите
(разред - Lepidoptera) тук се срешат освен аполоновата пеперуда - Parnassius apollo и
индикаторните таксони за района - Colias hyale, Lopinga achine achine и Melitaea arduinna
от семействата Hesperioidea, Papilionoidaea (Абаджиев, 1999). От земноводните се срещат
обикновената чесновница - Pelobates fuscus, жабата дървесница - Hyla arborea и горската
дългокрака жаба - Rana dalmatina. Характерни рептилии за района са шипобедренага
костенурка - Testudo graeca, шипоопашатата костенурка - Testudo hermanni, кримския
гущер - Podarcis taurica, големия стрелец - Coluber caspius, пъстрия смок - Elaphe
quatuorlineata sauromates, медянката - Coronella austriaca и пепелянката - Vipera
ammodytes. Орнитофауната на Лудогорския района е разнообразна, което се дължи до
голяма степен на близостта му с Черноморския басейн, както и на карстовите терени със
скални венци, представляващи специфични местообитания за определени видове.
Средното поречие на р. Бели Лом представлява орнитологичен обект с национално
значение, в който обитават повече от 150 вида птици. Сред тях са защитените видове
червен ангъч - Tadorna ferrug¬inea, египетски лешояд - Neophoron percnopterus, орел змияр
- Circaetus gallicus, белоопашат мишелов - Buteo rufinus, малък креслив орел - Aquila
pomarina и бухал - Bubo bubo. В Лудогорския биогеографски район се срещат и други
редки видове птици, като черен щъркел - Ciconia nigra, ловен сокол - Falco cherrug,
белошипа ветрушка - Falco naumanni, вечерна ветрушка - Falco vespertinus и скален орел Aquila chiysaetus. Във фаунистично отношение, бозайниците в Лудогорския
биогеографски район представляват смесен комплекс между видове, обитаващи
широколистните гори и такива, които са свързани със степния биом. От насекомоядните
видове на разред - Insectivora, в района обитават таралеж - Erinaceus concolor,
белокоремна белозъбка - Crocidura leucodon, голям подковонос - Rhinolophus ferrumequinum, малък подковонос - Rhinolophus hipposideros и южен подковонос - Rhinolophus
euriale. Срещат се още обикновен хомяк - Cricetus cricetus, черногръд хомяк - Mesocricetus
newtoni, обикновена полевка - Microtus arvalis и степна домашна мишка - Mus spicilegus.
От разред хищници - Carnivora ограничено присъствие в района има вълкът - Canis lupus,
докато популациите на чакала - Canis aureus, лисицата - Vulpes vulpes, енотовидното куче
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- Nyctereutesprocyonoides, язовеца - Meles meles, видрата -Lutra lutra, Златката - Mortes
martes, степния пор - Mustela eversmanni и дивата котка - Felis silvestris са помногобройни. Общото състояние и описание, може да се заключи в: Фауната, в т. ч. и
гръбначната (тип Chordata, подтип Vertebrata), която е най-добре проученият тип фауна и
чийто природозащитен статус у нас е най-пълно регламентиран, в този район е от видове,
характерни за ниските части на страната, какъвто е и разглежданият терен. В
зоогеографски аспект фауната е от палеарктичен тип и по- конкретно от видове предимно
на умерените географски ширини, като в района се срещат и известен брой видове с южно
разпространение за Европа, т. е. с ареали в Средиземноморската подобласт на
Палеарктика, което в климатично отношение е следствие от непосредствената близост на
морето, която близост обуславя и по-мекия климат на тези територии. В животинския свят
преобладават евросибирски и средноевропейски зоогеографски елементи. Най-добре
запазена и богата е фауната в горите. От бозайниците са характерни благороден елен
(Cervus elaphus L), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), дива котка (Felis
silvestris), обикновен сънливец (Glis glis), обикновена горска мишка (Sylvaemus sylvaticus),
катерица (Sciurus vulgaris), вълк (Canis lupus), горски сънливец (Dryomys nitedula),
обикновен сънливец (Glis glis), чакал (Canis mesomelas), лисица (Vulpes vulpes), белка
(Martes foina), пъстър пор (Vormela peregusna), язовец (Meles meles), видра (Lutra lutra). В
разглежданата област най-често срещаните видове птици са представители на:
врабчоподобни, соколоподобни, совоподобни, щъркелоподобни, гълъбоподобни и
кокошоподобни. От ихтиофауната в язовирите се срещат уклей (Chalcalburnus chalcoides),
каракуда (Carassius gibelio), шаран (Cyprinus carpio) и толстолоб (Hypophthalmichthys
molitrix). Животинският свят на територията на общината показва разнообразие предимно
по отношение на бозайниците и по-малко по отношение на птиците, земноводните и
влечугите. Най-разпространени са дивите свине, но се срещат и типични степни
бозайници като степен пор, европейски лалугер, хомяк, заек, таралеж. Птичето
разнообразие се представя от посевна врана, сива яребица, пъдпъдък.
Очаквани въздействия
Върху представителите на херпетофауната няма да бъде оказано значително
негативно влияние, тъй като преобладаващата част от техните малочислени популации
обитават синорите. Размножаването им няма да се потисне, тъй като се очаква само
известен прогонващ ефект, който няма да повлияе и върху числеността и плътността на
популациите, предвид сходния характер на прилежащите територии.
Промяната на предназначението на земеделската земя предполага известна промяна
в условията за предоставяне на храна за някои видове пойни птици.
Не се очаква негативно въздействие върху представителите на бозайната фауна, тъй
като числеността на популациите им е ниска и е свързана главно с антропогенната
дейност предвид близостта на селото.
Предвид обстоятелството, че повечето от характерните за района видове са с
различна степен на синантропизация може да се очаква възстановяване и увеличение
числеността на популациите им
Защитени територии
В района, където се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, няма
защитени с нормативни документи природни територии и обекти.
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2.Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до инвестиционното предложение.
Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Корине места, Рамсарски
места, флористично важни места и орнитологични важни места. Най-близко
разположената защитена зона е “Хърсовска река”, определена съгласно Директива за
местообитарията. Усвояването на територия, свързано с ИП извън ЗЗ, няма да доведе до
значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване целостта
или до увреждане на защитите зони.
3.Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
При производството на етерични масла не се отделят вредности, както в работната,
така и в околната среда.
4.Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно).
Настоящото инвестиционно предложение няма да окаже вредно въздействие върху
компонентите на околната среда.
Малка вероятност от поява на отрицателно въздействие.
- незначително, допустимо;
- краткотрайно;
- с малък териториален обхват;
Възможни вредни въздействия могат да бъдат реализирани при форсмажорни
обстоятелства, свързани с природни бедствия и катастрофи, както и от действия
предизвикани от субективни фактори.
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.).
Обхвата на въздействието е локален.
6.Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на
монтажните дейности по съоръжението, а при експлоатацията е сведена до минимум, по
отношение на атмосферния въздух, водите, отпадъците, вредните физични фактори,
биоразнообразието, въздействието е минимално и обратимо. По отношение на почвите и
ландшафта е необратимо (при съществуване на сградите) и възстановимо след
ликвидирането им.
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Малка вероятност от поява на отрицателно въздействие.
Възможни вредни въздействия могат да бъдат реализирани при форсмажорни
обстоятелства, свързани с природни бедствия и катастрофи, както и от действия
предизвикани от субективни фактори
7.Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието.
Краткотрайно, рядко, обратимо отрицателно въздействие.
8.Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения.
Не се очаква.
9.Възможността за ефективно намаляване на въздействието.
Въздействието е незначително, не се отделят вредности, както в работната, така и в
околната среда и не са разглеждани възможности за неговото намаляване.
10.Трансграничен характер на въздействието
Въздействията върху околната среда от реализацията на инвестиционното
предложение нямат трансграничен характер.
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.
Мерки, касаещи инвестиционното проектиране:
 Устройството на територията да се извърши в съответствие с нормативните
изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно изискванията на
Закона за устройство на територията и Наредба № 7/2003 г. на МРРБ.
 Всички съоръжения следва да се проектират съгласно изискванията на Норми за
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.






Мерки, касаещи строителството на обекта:
При строителството да се използва съществуващата пътна инфраструктура.
Строителните и монтажните работи ще се извършват само през деня;
Превозните средства, които ще се използват по време на строителството ще се движат
с ограничена скорост;
Регламентирано управление на генерираните отпадъци.
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 Недопускане течове на нефтопродукти от строителната и транспортна техника
върху почвата.
 Нормативно съобразено третиране на отпадъчните битово-фекални води.
Мерки, касаещи експлоатацията на обекта:
 Нормативно третиране на отпадъчните битово-фекални води;
 Битовите отпадъци да се събират разделно и да се третират съгласно Общинската
програма за управление на отпадъците, с цел да не се създават предпоставки за
замърсяване;
 Да се осигури квалифициран персонал, който да обслужва и следи изправността на
системата за контрол и защита от аварии и работата й;
 Регламентирано управление на генерираните отпадъци;
 При изграждане и поддържане на зелената система, да се осъществява растителна
защита без използване на пестициди и според принципите на биологичното
производство.
При експлоатацията не се очаква значителните отрицателни въздействия върху
околната среда.

V.Обществен интерес към инвестиционното предложение.
В изпълнение на чл. 4 от Наредбата по ОВОС, възложителят е информирал кмета
на общ. Каолиново и с. Климент, засегнатото население на селото. До настоящия момент
няма проявен обществен интерес.

Възложител "Петел Груп" ЕООД
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