
 

ИСКАНЕ 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС) 

от «Северноцентрално държавно предприятие - ДП, Габрово, ТП Държавно ловно 

стопанство ”Воден-Ири Хисар”, с. Острово, общ.Завет, обл Разград, БУЛСТАТ 

2016168050193, 0885961039 

(име, адрес и телефон за контакт) 

Гр. Габрово, ул.Бодра смяна” № 3, ЕИК 201616805 

(седалище) 

Пълен пощенски адрес: с. Острово, общ.Завет, обл Разград, БУЛСТАТ 2016168050193 

Телефон, факс и ел.поща (е-mail): тел. 084 898 875 факс 0889 843 338 тел. 
0885961039, voden@scdp.bg  

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Кирил Петров 

Колев   -Директор 

Лице за контакти: Антоанета Тонева 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: 

„Проектиране на предприятие за първична  преработка на дивеч“,  в ПИ№ 980112 по 

КВС на с. Острово, с площ 5 386 кв.м., разположен в централната част на Държавно 

ловно стопанство Воден Ири-Хисар“ ТП при СЦДП ДП, гр.Габрово. Имотът е публична 

държавна  собственост, с документ за собственост - АПДС № 2564/27.04.2015 г. 

Предвижда се строителство на обслужващ обект – „Предприятие за първична 

преработка на дивеч“. Сградата  се ситуира в югоизточната част на имота  със 

застроена площ от 231 кв.м., в съответствие с одобрения ПУП за имота от община 

Завет. Ново инвестиционно предложение. Имота попада в две защитени зони, и ще се 

спазват предмета и целите на Защитена зона BG0002062 „Лудогорие” за опазване 

на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 837/17.11.2008 г. на Министъра на 

околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-

79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г. ) и  



Защитена зона BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените 

зони, приет  с Решение на Министерски съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.). 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за 

разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС) 

Прилагам: 

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда - един екземпляр на 
хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. 

2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата. 

3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) - един екземпляр 
на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. 

4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от 
ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител. 

 

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения 
адрес на електронна поща. 

 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 
услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

 Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. 

  

 

 

 

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 
 

I. Информация за контакт с възложителя: 
1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище-

Северноцентрално държавно предприятие - ДП, Габрово, ТП Държавно ловно 
стопанство ”Воден-Ири Хисар”  

2. Пълен пощенски адрес. . Острово, общ.Завет, обл. Разград 
3. Телефон, факс и e-mail-084 898 873, тел. 0885961039, voden@scdp.bg  



4. Лице за контакти- Антоанета Тонева 
 
II. Резюме на инвестиционното предложение: 
1. Характеристики на инвестиционното предложение: 
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 

обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Строителството ще се осъществи в ПИ № 980112 по КВС на с.Острово, общ.Завет с 
НТП Залесена територия /образуван от ПИ № 980032/  с площ 5,386 дка.  Със заповед 
№ УД-02-09-284/13.06.2019г. на кмета на община Завет е одобрен ПУП - ПЗ, с който е 
определен двор за застрояване с максимална плътност 40%, Кинт - 0,4, макс. ет.-1 и 
макс.височина на съор. 30м. Имота е собственост на възложителя "Северноцентрално 
държавно предприятие" ДП, Държавно ловно стопанство "Воден Ири Хисар"ТП, 
съгласно Акт за публична държавна собственост № 2564/27.04.2015г. Видно от скица 
№ К06673/30.05.2019г на Общинска служба по земеделие гр.Завет, имота попада в 
защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6 ал.1 т.3 и т.4 от Закона за 
биологичното разнообразие. В имота има 1 сграда за стопански дейности.  

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

 
Инвестиционното предложение няма връзка с други дейности, планове и 

програми. 
 
в) използване на природни ресурси по време на строителството и 

експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 
 

За строителството на нулевия цикъл ще се използват инертни материали 

закупени от производител, вода ще се ползва от съществуващата водопроводна 

мрежа. Основното строителство е сглобяемо – метална конструкция и панели. 

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

отпадъчни води; 

Отпадъците получени при обработката на дивеча ще се изнасят в 
специализирани хранилища с договори. 

Очакваните отпадни води са от измиване на работните помещения и от 
санитарните възли. Количеството им ще се определи в част В и К и ще се заустят в 
септична яма и изгребна яма. Предвижда се в обекта да работят до 6 работника.. 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 
 
Не се очакват такива. Риск от инциденти от вредни взаимодействия, 

вредности, замърсявания не се очакват.В обекта не се предвижда по време на 
експлоатацията замърсяване и дискомфорт на околната среда. Всички дейности при 
експлоатацията на строежа ще се извършват без това да оказва дискомфорт на 
околната среда. Не се очаква продължителна работа на двигателите на автомобилите 
при спиране пред обектите, отколкото при нормално спиране и тръгване. Не се очаква 
дискомфорт в околната среда, предвид дейностите които ще се извършват в обекта.  



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

предложение; 
 
Не. Не се очакват такива. Риск от инциденти от вредни взаимодействия, 

вредности, замърсявания не се очакват 
 
 
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби 
на Закона за здравето. 

Не  
 
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството. 
 
Строителството ще се осъществи в ПИ № 980112 по КВС на с.Острово, 

общ.Завет с НТП Залесена територия /образуван от ПИ № 980032/  с площ 5,386 дка.  
Със заповед № УД-02-09-284/13.06.2019г. на кмета на община Завет е одобрен ПУП - 
ПЗ, с който е определен двор за застрояване с максимална плътност 40%, Кинт - 0,4, 
макс. ет.-1 и макс.височина на съор. 30м.  

 
3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 

включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от 
приложение № 3 към ЗООС. 

 

Сградата се ситуира в югоизточната част на имота  със застроена площ от 231 

кв.м., в съответствие с одобрения ПУП за имота. Предмет на проектиране е 

„Предприятие за първична преработка на дивеч“ като нов обект включваща 

строителство на метално хале разпределено на отделни сектори.  Бъдещата сграда 

трябва да отговорят на най-новите технически изисквания за този вид дейност и да се 

предвидят необходимите мерки за подобряване на енергийната ефективност.  

Новопроектираната сграда ще се използва за преработка на дивечово месо, 

включваща помещение за прием и повдигане на тръбен път, помещение за 

претегляне, хладилници за трупно месо, помещение за одиране на дивеча, вход за 

персонал мръста зона и санитарен филтър, хладилно съхранение на СЖП, транжорна, 

хладилно съхранение на кожи и трофеи, вход персонал за чиста зона и санитарен 

филтър, помещение за вакуумиране и опаковане в потребителски опаковки, 

преддверие минусова зона, склад за опаковки, зала за дълбоко замразяване, офис за 

технолог, експедиция и офис-ръководител. Получаването на дивеча и предвидено да 

се извършва през  навеса в югозападната страна на сградата, а готовата продукция 

ще се изнася от северния изход. 



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

Не е предвидено изграждане на нова пътна инфраструктура и промяна на 
съществуващата. 

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

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

Основното строителство е сглобяемо – метална конструкция и панели.Строителството 
ще се извърши от специализирана фирма, като ще се използва строителна 
механизация за различните видове работи и за нуждите не неговото изграждане няма 
да се извършва изсичане на съществуваща гора. За строителството на нулевия цикъл 
ще се използват инертни материали закупени от производител, вода ще се ползва от 
съществуващата водопроводна мрежа. Строителната площадка ще бъде разположена 
в имота, като няма да бъдат засегнати съседни имоти и територии.  По време на 
строителството ще се спазват изискванията дадени в проекта, действащите 
строителни стандарти и Плана за безопасност и здраве.  След приключване на 
строителството, строителната площадка ще бъде почистена от строителни отпадъци, 
които ще бъдат депонирани на депо за твърди битови отпадъци. 

 
6. Предлагани методи за строителство. 

Обектът представлява изграждане на производствена сграда със стоманена носеща 
конструкция, едноетажна без сутерен. Предвижда се да се използват инертни 
материали закупени от производител.Всички материали ще се доставят на 
площадката непосредствено преди влагането им, така че няма да се необходими 
големи площи за складиране на материали на строителната площадка.  Всички 
материали влагани в строителството ще са с доказан произход и придружени с 
декларация за съответствие на строителният продукт, или разрешение за влагане в 
строителството.   

 
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 
Ще се използва само за целите на ловностопанската дейност, с цел 

оптимизиране на реализицията и съхранението на дивечово месо, добито от СЦДП 
ДП. 

 
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. 

За инвестиционното намерение има представена скица с № К06673/30.05.2019г на 
Общинска служба по земеделие гр.Завет и Акт за публична държавна собственост № 
2564/27.04.2015г., публична държавна собственост, СЦДП-ДП, гр.Габрово, ТП ДЛС 
„Воден-Ири Хисар” .  

Ще се спазват предмета и целите на Защитена зона BG0002062 „Лудогорие” за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 837/17.11.2008 г. на 
Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед 
РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г. ) и  
Защитена зона BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и 



на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет  с Решение 
на Министерски съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.). 

 
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 
 
Имотът е държавна собственост, предоставен за управление на  ТП ДЛС „Воден-

Ири Хисар” към „Северноцентрално държавно предприятие” ДП –Габрово, който се 
явява възложител на строежа 

 
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична 
мрежа. 

Защитена зона BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД – 837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, 
бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г. ) и  Защитена зона BG0000168 
„Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
включена в списъка на защитените зони, приет  с Решение на Министерски съвет 
№ 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.). 

 
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например 

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

 
Не се предвижда. 
 
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 
Разрешение за строеж  

 
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;- няма 
2. мочурища, крайречни области, речни устия;- няма  
3. крайбрежни зони и морска околна среда;- няма 
4. планински и горски райони;-държавна горска територия. Имотът е 

държавна собственост, предоставен за управление на  ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар” 
към „Северноцентрално държавно предприятие” ДП –Габрово, който се явява 
възложител на строежа 

5. защитени със закон територии;-Защитена зона BG0002062 „Лудогорие” за 
опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 837/17.11.2008 г. на 
Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед 
РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г. ) и  
Защитена зона BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и 
на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приет  с Решение 
на Министерски съвет № 661/16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.). 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 



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

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 
подлежащи на здравна защита.- няма. 

 
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, 

като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда 
вследствие на реализацията на инвестиционното предложение: 

 
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, 

материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, 
земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и 
неговите елементи и защитените територии. 

А) Атмосферен въздух – липсват и потенциални източници на въздействие. 
Степен на въздействие – нулево. 
Б) Води – Степен на въздействие –очакваните отпадни води са от измиване на 
работните помещения и от санитарните възли 
В) Почви – при реализация на предложението почвите няма да бъдат 
увредени.  
Г) Отпадъци – очакваното въздействие от отпадъците, по вид, количество, 
произход и начин на третиране е получени при обработката на дивеча ще се 
изнасят в специализирани хранилища с договори. 
Д) Вредни физични фактори  
Степен на въздействие – нулево. 
Е) Биоразнообразие – На територията на предложението е налично 
биоразнообразие, която се предвижда да не бъди засегнато. 
Степен на въздействие – нулево.  
Ж) Геоложка основа, ландшафт, културно наследство – предложението няма 
отношение към посочените компоненти и елементи на околната среда. Нещо 
повече, с реализацията на предложението освен комфорт за посетителите и 
клиентите се създава естетична околна среда. 
З) Здравно-хигиенни аспекти – предложението не използва източници на 
измеримо въздействие върху компонентите на околната среда, чрез които да 
се повлияе човешкото здраве. 

 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение. 
Не се очаква отрицателни въздействия – отсъствие на въздействащи емитори и 

отсъствие на обекти на въздействие в близост до имота.   
 
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.-няма 
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно). 

Информацията се съдържа в т.1 по-горе по компоненти и елементи на околната 
среда. 

 
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.). 

Предложението не съдържа източници на значителни въздействия и не изисква 



специални мерки за намалени въздействия. Достатъчно е да се изпълняват 
изискванията на екологичната нормативна уредба. 

 
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Не се очаква поява на отрицателно въздействие. В резултат на изграждането и 
експлоатацията няма да се очаква поява на отрицателно въздействие върху околната 
среда. Няма вероятност за поява на отрицателно въздействие върху околната среда, 
населението и съседни територии, т.к. в обектът няма да се извършва производство и 
отделяне на опасни отпадъци. 

 
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

Води – очакваните отпадни води са от измиване на работните помещения и от 
санитарните възли. Количеството им ще се определи в част В и К и ще се заустят в 
септична яма и изгребна яма, отпадъци –получени при обработката на дивеча ще се 
изнасят в специализирани хранилища с договори.Въздействието върху околната среда 
и населението  ще е положително. Няма да се замърсява околната среда. 

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

 
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. Няма да се 

замърсява околната среда 
 
10. Трансграничен характер на въздействието. 
По време на реализирането на строежа и последващата му експлоатация няма 

да се очаква трансграничен характер на въздействията, т.к. региона  и областта не 
граничи с чуждоземни територии. 

 
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. 

Няма да се допуснат отрицателни въздействия върху околната среда в резултат 
на реализирането на инвестиционното предложение. Мерките, които е необходимо да 
се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, 
намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху 
околната среда са ползване само на материали с доказан произход. Други 
замърсявания и въздействия не се очертават в предвид на това, че обектът е 
съоръжение с производствено предназначение и няма да се допуснат отрицателни 
въздействия върху околната среда в резултат на реализирането на инвестиционното 
предложение.   

 
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.-няма. 

 

 

 


