
Приложение № 2 
към чл. 6  

(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.,  

 бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)               
 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 
 

I.   Информация за контакт с възложителя: 

 

ЗП КАТЯ ФРАНЦОВА МАРГАРИТОВА; ЕГН: 7501284371 

 

Пълен пощенски адрес: село Житница, ул. 38ма № 33 община Калояново, област Пловдив 

 
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0889852400 

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  Катя Францова Маргаритова 

Лице за контакти: Катя Францова Маргаритова 

 

II.   Характеристики на инвестиционното предложение:     

1.   Резюме на предложението.   

 

Инвестиционното предложение предвижда: 

 Създаване на 39 дка интензивни биологични насаждения от ябълки, 16 дка 
интензивни биологични насаждения от череши, преминаване на 17,5 дка овощна 

черешова градина от  конвенционално  в интензивно биологично отглеждане;  

 Изграждане на сондажи за водовземане на подземни води и цялостно 
оборудване за експлоатацията им, в т.ч. соларни помпи за водовземане, 

резервоар и др. 

 Полагане на капково-напоителна система, захранвана от сондажните кладенци. 

  Изграждане на селскостопанска постройка: склад за съхранение на 

селскостопанска техника и продукция с РЗП: 316 кв.м. 

 Закупуване на сеслкостопанска техника и необходимо оборудване за 

функционирането на стопанството. 

Инвестиционното намерение е за разширяване и  модернизиране на съществуваща 

стопанска дейност. 

 
2.   Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.    

 

Информацията за инвестиционното предложение е изготвена в съответствие с 

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

заложени в чл. 93, ал.4 от ЗООС, т.2 буква “г” – дълбоки сондажи. 

Изграждане на сондажите е в отговор на нуждите от напояване на насажденията. 

Предвижда се изграждане на капково напояване. Тази техника има редица предимства 

от които: 

- Поддържа необходимото ниво на влага за овошките; 

- Листата остават сухи, по този начин намалява рискът от болести; 
- Развитието на плевели е силно ограничено 

- Икономия на водата 

- Намаляване на разходите за труд 



През последните години биоземеделието бележи ръст. В сравнение с традиционното 

земеделие, биоземеделието е по – добрата алтернатива за опазване на околната среда. 

Намалява се замърсяването на почвите и се подобрява производителността на почвата и 
качеството на подпочвените води и на въздуха. 

 

3.   Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с 

други предложения.     

 

Във връзка с намерението за изграждане на тръбни кладенци за водовземане на 

подземни води,  е внесено Заявление за издаване на разрешение от Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район” за изграждане на сондажи за водоползване на подземни 

води, чрез нови водовземни съоръжения, с прилежаща обосновка.   

 
 

4.   Подробна информация за разгледани алтернативи.   

 

Не са разглеждани други алтернативи, тъй като сондажните кладенци могат да осигурят 

необходимото водно количество за напояване на насажденията. Предвидените 

дейности за развитие на био земеделие смятаме, че съпоставката с конвенционално 

земеделие е неприложима. 

  

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството.     
 

 Поземлен имот № 020008 с площ на имота 11,547 дка, ПИ №020009 с площ 

12.699 дка, ПИ № 020010 с площ 5.898 дка, ПИ № 020011 с площ 8.782 дка, ПИ 

№ 020012 с площ 4.099 дка, ПИ № 020136 с площ 6 дка, ПИ № 020137 с площ 

6.001 дка, ПИ № 020148 с площ 4.599 дка, ПИ № 020149 с площ 5.4 дка, ПИ № 
020154 с площ 18.013 дка в местността „ЧУБАНДРАГАНОВ КЛАД”, в 

землището на с. Житница с ЕКАТТЕ 29475, общ. Калояново – с обща площ 

83.038 дка, с правно основание Договор за аренда на земеделски земи с акт № 

137, том 2, общ. Рег. № 6559 от 07.09.2016г. 

 Дворно място УПИ Х 105 се предвижда изграждане на селскостопанска 
постройки 1 бр. сондажен кладенец, фотоволтаична система до 30 kWp и 

закупуване на машина за пакетиране на плодове и зеленчуци. С правно 

основание за ползване нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот 

с № 179, том 2, рег. № 2309, дело № 379 от 2015г. 

 ПИ №00933 с площ 21.103 дка в местността „ДЪЛГИ ПОЛЯНИ” в землището на 
с. Житница с ЕКАТТЕ 29475,  с правно основание Нотариален акт за покупко – 

продажба на недвижим имот с № 174, том 2, рег. № 1083, дело № 174 от 2016г. 

ПИ № 009332 с площ 8.599дка  в землището на с. Житница с ЕКАТТЕ 29475 в 

местността „ДЪЛГИ ПОЛЯНИ” с правно основание за ползване Нотариален акт 

за покупко – продажба  № 74, том 2, рег. №  1890 нот.  274/2016г. и ПИ № 

014062 с площ 9.799дка в местността „БАИРИТЕ” в землището на с. Житница с 

ЕКАТТЕ 29475 –  общо 39,502 дка с правно основание Нотариален акт за замяна 

на недвижими имоти с № 36, том 2, рег. № 1580, нот. д. № 236 от 2016г. 

 ПИ № 014068 – 3,447 дка в землището на с. Житница с ЕКАТТЕ 29475, община 
Калояново, в местност „БАИРИТЕ” с правно основание за ползване нотариален 

акт за покупко – продажба на недвижим имот с № 37, том 2, рег. № 1487, нот. д. 



237/2015г.; имот № 014067 – 3,448 дка в землището на с. Житница с ЕКАТТЕ 

29475, община Калояново в местност „БАИРИТЕ” с правно основание 

нотариален акт за покупко – продажба с №  71, том 1, №  1808, дело №  58 от 
2011г. и имот № 014059 – 10,903 дка в землището с. Житница с ЕКАТТЕ 29475, 

общ. Калояново в местността „БАИРИТЕ” с правно основание Договор за 

аренда на земеделска земя с акт. № 125, том 2, рег. №  2222, нот. дело №  

325/2016г. -   общо 17,798 дка. 

 

Съседните имоти няма да бъдат засегнати по никакъв начин при реализация на 

инвестиционното намерение. При изпълнение на дейностите няма да бъде оказано 

никакво негативно въздействие върху компонентите на околната среда. 

 

Предвидените дейности са от такова естество, при което няма да окажат отрицателно 

кумулативно въздействие върху защитени територии  и територии за опазване обектите 
на културното наследство. Няма да бъде оказано трансгранично въздействие. 

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

дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от 

приложение № 3 към ЗООС.   

 

Дейността на КАТЯ ФРАНЦОВА е свързана с биологично отглеждане на черешови и 

ябълкови насаждения и е изцяло съобразена с опазването на компонентите на  околната 

среда и въздуха,  и не предполага отделянето на вредни емисии,вещества и  прахови 

частици.  
Всички процеси по подготовката на сондажната площадка, обезопасяването й, монтажа 

и демонтажа на сондажната апаратура  ще се извършат съгласно комплексните единни 

трудови норми за сондажни работи, нормите за безопасност на труда и нормите за 

опазване на околната среда.  

Всички процеси ще се  изпълняват от работници с необходимата специалност и 

квалификация, при нормални условия за работа.  

 

Съгласно инвестиционното намерение на Възложителя, в стопанството ще бъдат 

направени инвестиции както следва: 

 

 Създаване на 16 дка нови насаждения от череши в част от имот № 020154 с 
площ 18.013 дка- на площ от 11,5 дка, в част от имот ПИ № 020148 с площ 4.599 

дка- на площ от 0,871 дка, в част от имот ПИ № 020149 с площ 5.4 дка- на площ 

от 0,902 дка, в част от ПИ № 020137 с площ 6.001 дка- на площ от 1,144, в част 

от ПИ № 020136 с площ 6 дка- на площ от 1,329 дка.1 

 Създаване на 39 дка трайни насаждения от ябълки в имоти ПИ №009333 с площ 

21.103 дка; ПИ № 009332 с площ 8.599дка; № 014062 с площ 9.799дка; 

 Преминаване от конвенционално в интензивно насаждение от 17,5 дка череши в 
имоти: ПИ № 014068 – 3,447 дка; ПИ № 014067 – 3,448 дка; имот ПИ № 014059 

– 10,903 дка. 

 Полагане на капково напоителна система в имоти:  - ПИ № 020008 с площ на 
имота 11,547 дка, ПИ №020009 с площ 12.699 дка, ПИ № 020010 с площ 5.898 

дка, ПИ № 020011 с площ 8.782 дка, ПИ № 020012 с площ 4.099 дка, ПИ № 

                                                           
1 В имотите има съществуваща  овощна градина от череши, част от която е изсъхнала и Възложителят 
желае да възстанови. Прилагаме Приложение 1, където след геодезическо заснемане са онагледени 

изсъхналите площи. 



020136 с площ 6 дка, ПИ № 020137 с площ 6.001 дка, ПИ № 020148 с площ 4.599 

дка, ПИ № 020149 с площ 5.4 дка, ПИ № 020154 с площ 18.013 дка; ПИ №009333 

с площ 21.103 дка; ПИ № 009332 с площ 8.599дка; № 014062 с площ 9.799дка; 
ПИ № 014068 – 3,447 дка; ПИ № 014067 – 3,448 дка; имот ПИ № 014059 – 10,903 

дка; 

 Изграждане на огради в имоти:  

1 ограда - 009332 и 009333;                 

 2 ограда- 020008,020009,020010, 020011,020012, 
020136,020137,020148,020149,020154              

3 ограда-014062;         

4 ограда-014067, 014068, 014059. 

 Изграждане на селскостопанска постройка –склад за съхранение на 
селскостопанска техника и продукция в УПИ Х 105, с РЗП: 316 кв.м., полагане 

на фотоволтаична система за собствени нужди с капацитет до 30 kWp. 

 Изграждане на сондажи за водовземане на подземни води чрез нови водовземни 

съоръжения в имоти: ПИ №020154, ПИ № 020012, УПИ Х 105, ПИ №009333, ПИ 

№ 009332, № 014062, № 014059.   

 Закупуване на земеделска техника и оборудване. 

 

 

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

За достъп до имотите НЕ СЕ предвижда изграждането на нова пътна инфраструктура 

ще се използват полските пътища граничещи с имотите. 

 

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

закриване, възстановяване и последващо използване.     

 

Планира се дейностите по инвестиционното предложение да започнат веднага след 

като бъдат осъществени и набавени всички необходими разрешителни и 

съгласувателни процедури, както и след осигуряване на необходимото финансиране на 

проекта. Инвеститорът ще кандидатства за финансиране по реда на НАРЕДБА № 9 ЗА 
ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.1. "ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ 

СТОПАНСТВА"  от Програма за развити на селските райони за периода 2014-2020 г. В 

зависимост от сроковете, в които това ще се случи, ще бъде изготвен план-график с 

дейностите. На този етап не може да се планира с точност датата на започване на 

проекта, тъй като тя е строго ангажирана с одобрението на проекта за финансиране и 

регламентирано започване на дейностите по изпълнение на съставения Бизнес план. 

 

 9.   Предлагани методи за строителство.     

 

Инвестиционното намерение и СМР дейностите ще се извършат единствено и само на 
стопанисваните имоти и няма да засегнат околните имоти. 

Предвидения за изграждане склад ще  бъде със стандартна стоманена контсрукция и 

сандвичпанели. 

 

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията.   

 

Съгласно технологията на отглеждане на овощни дръвчета/черешови и ябълкови 



насаждения/ за поливна дейност ще се използва вода от кладенци, посредством капкова 

система за напояване. Сравнена с всички видове напоявания, избраната технология с 

капкова система има редици предимства, от които: 
 

 Икономия на вода – в резултат на специфичния режим на напояване се постига: 

съответствие между подаваното количество вода и водопотреблението на 

културите; ограничаване навлажнената площ само в обособени петна или ивици, 

спомага за намаляване изпарението от почвената повърхност. 

 Намаляване на разходите на труд – със системата за капково напояване, 

процесите по поливане са улеснени, като тези системи позволяват и 

автоматизиране на поливният процес. 

 Повишаване количеството и качеството на добив – постига се в резултат на 

поддържания подходящ водно – въздушен и хранителен режим в корено 

обитаемия почвен слой. 
 Развитието на плевели е силно ограничавано, тъй като почвата между редовете 

остава суха. 

 

Водата от сондажите ще се използва за поливни и други нужди. 

Кладенците ще се изградят при следните параметри. 

 
 

TK-1

Коорд. система BG1970: X = 4567600.128 m Y = 8610377.389 m

Коорд. система WGS-84: N: 42° 22' 00.062"            E: 24° 40' 51.497"

Кота на терена:           245.0 m

TK-2

Коорд. система BG1970: X = 4567858.151 m    Y = 8610098.884 m

Коорд. система WGS-84: N: 42° 22' 08.557"              E: 24° 40' 39.493"

Кота на терена:           247.0 m

Кладенец в с.Житница – УПИ X-105

TK-7

Коорд. система BG1970: X = 4570108.45 m Y = 8611265.51 m

Коорд. система WGS-84: N: 42° 23' 20.92" E: 24° 41' 31.95"

Кота на терена:           243.1 m  

 

Конструкция  

Средноденонощен дебит: 0.32 l/s 

 Годишно водно количество: 10000 m3  

 Максимален дебит: 0.6 l/s 

 

Конструкция – TK-1, TK-2, TK-7; 

 Дълбочина: 30 м 

 Диаметри: 0-30 м – ядково (Ø112), безядково проширяване (Ø350) 

 Филтър: PVC тръби, тип R8 D.140x5.4 с муфи, на резба (Ø140) 
 



Средноденонощен дебит: 0.32 l/s 

 Годишно водно количество: 10000 m3  

 Максимален дебит: 0.6 l/s 
 

TK-3

Коорд. система BG1970: X = 4571058.248 m        Y = 8610181.851 m

Коорд. система WGS-84: N: 42° 23' 52.218"           E: 24° 40' 45.189"

Кота на терена:           264.0 m

TK-4

Коорд. система BG1970: X = 4571131.211 m Y = 8610260.584 m

Коорд. система WGS-84: N: 42° 23' 54.545" E: 24° 40' 48.679"

Кота на терена:           261.0 m

TK-5

Коорд. система BG1970: X = 4570149.777 m Y = 8612010.683 m

Коорд. система WGS-84: N: 42° 23' 21.894"  E: 24° 42' 04.548"

Кота на терена:           258.0 m

TK-6

Коорд. система BG1970: X = 4569907.831 m Y = 8612220.260 m

Коорд. система WGS-84: N: 42° 23' 13.951" E: 24° 42' 13.550"

Кота на терена:           254.0 m  

 

Конструкция – TK-3, TK-4, TK-5, TK-6: 

 Дълбочина: 60 м 

 Диаметри: 0-60 м – ядково (Ø112), безядково проширяване (Ø350) 

 Филтър: PVC тръби, тип R8 D.140x5.4 с муфи, на резба (Ø140) 

 Средноденонощен дебит: 0.32 l/s 

 Годишно водно количество: 10000 m3  

 Максимален дебит: 0.6 l/s 

 

 

Електроенергията, необходима за захранване на овощната градина ще се набавя от 

фотоволтаична помпена система.  
 

 Соларните помпени системи са надежден и изцяло самостоятелен източник на 

енергия за водоснабдяване – не се нуждае от гориво, което прави поддръжката 

им минимална. 

 Разходите за тяхната експлоатация са сведени до минимум, тъй като се 

„захранват” от слънчевата енергия. 

 Проектирани са за водоснабдяване и поливане на земеделска площи, без да 

предизвикват замърсяване на околната среда. 

 

Имотът, в който ще бъде изградена сеслкостопанската сграда-склад за съхранение на 
техника и продукция ще бъде присъединена с ВиК и Електро – разпределителната 



мрежа. За нуждите от електроенергия ще се  използват и предвидените за закупуване и 

инсталиране фотоволтаични панели за генериране на слънчева енергия изцяло за 

собствено потребление. Номиналната инсталирана мощност няма да надвишава 30 
kWp. В допълнение, на територията на имота се предвижда изграждане на сондаж за 

водовземане на подземни води за непитейни цели. 

 

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на 

третиране.     

 

Дейността на КАТЯ ФРАНЦОВА е изцяло съобразена с опазването на компонентите на  

околната среда и въздуха,  и не предполага отделянето на вредни емисии,вещества и  

прахови частици.  

КАТЯ ФРАНЦОВА е насочила дейността си  към биологичното и екологосъобразно 

отглеждане на черешови и ябълкови насаждения.  
Дейността  на КАТЯ ФРАНЦОВА, отразена в инвестиционното намерение не 

предвижда генериране на замърсители и дейности оказващи отрицателно влияние на 

компонентите на околната среда. 

 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 

върху околната среда.     

 

Инвестиционното намерение е насочено  изцяло към  биологично и екологосъобразно 

отглеждане на черешови и ябълкови насаждения. Третирането на насажденията ще 

става съгласно одобрени препарати по Регламент (ЕО) № 834/2007, както и всички 
допълнителни разпоредби на Министерство на земеделието и храните и Национална 

служба за растителна защита изискванията. 

 За опазване на околната среда по време на прокарване и оборудване на сондажите ще 

бъдат спазвани следните изисквания: 

- За предвижване ще се използва пътната мрежа и няма да се прокарват временни 

пътища, и няма да се унищожават дървета, храсти и друга растителност. 

- При проучвателното сондиране ще се използва за промивна течност чиста вода, 

за целта се изкопават специални ями, в които ще се събират изнасяните от сондажа 

утайки. 

- След завършването на сондажа утаечните ями се засипват, като най – отгоре се 

насипва хумус. 
 

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

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

строителство, третиране на отпадъчните води).    

 

В инвестиционното намерение е включено полагане на фотоволтаична система, която 

да задоволява собствените нужди.  Отпадни води от стопанисването на овощната 

градина не се генерират. Отпадните води от предвидената за изграждане стопанска  

постройка ще се заустват в септична яма, която ще бъде изпомпвана периодично от 

специализирана фирма на база сключен договор. 
 

14.  Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.   

 

Разрешително от Басейнова дирекция "Източнобеломорски  район" град Пловдив за 

водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. 



   

15.  Замърсяване и дискомфорт на околната среда.    

 
Дейността  на КАТЯ ФРАНЦОВА, отразена в инвестиционното намерение не 

предвижда генериране на замърсители и дейности оказващи отрицателно влияние на 

компонентите на околната среда. 

 

16.  Риск от аварии и инциденти.   

 

При избор на изпълнител за реализация на проекта, инвеститора изисква добра 

организация и използване на най – съвременни методи в строителния процес, които 

трябва да гарантира недопускане на инциденти и отрицателно въздействие върху 

околната среда при осигурена висока степен на контрол на качеството на изпълнението 

на строително – монтажните работи. 
 

III.   Местоположение на инвестиционното предложение    

   

1. 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.  

 

Реализацията на инвестиционното намерение няма да окаже негативно въздействие 

върху посочените природни обекти, поради характера на предвидените процеси, 
регламентираното третиране на отпадъците от дейността, регламентираното третиране 

на отпадните води, липсата на замърсители на въздуха.  

 

Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита са разположени в 

село Житница- жилищни сгради, учебни и обществени сгради. 

 

 

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или 

трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на 

земи.     

 
Съседните имоти с начин на трайно ползване – селскостопански земи няма да бъдат по 

никакъв начин засегнати при реализиране на инвестиционното предложение. 

 

 3.   Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.   

 

Имотите предмет на инвестиционното предложение са с трайно предназначение 

селскостопански земи. 

Имотът, в който ще бъде изградена стопанската постройка е УПИ. 

 

 4.  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.  

 



Имотите не засягат Защитени зони и Защитени територии. Няма бъде оказано 

негативно влияние на местата по НАТУРА 2000. 

  
4а.  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.    

 

Няма да бъдат влошени. Подземните води се подхранват от валежите и техния ресурс е 

сезонно възобновим. Строителните работи за инвестиционното предложение не 

включват използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, 

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

 

5.   Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

     

Не са разглеждани алтернативи за местоположение, поради благоприятната за целите 

на инвеститора локация на имотите. 
 

IV.   Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на 

възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното 

предложение):     

 

1.  Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, 

атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, 

природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите 

елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни 

ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и 
процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите 

енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично 

модифицирани организми.    

 

- Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже 

отрицателно въздействие върху здравето на населението в района. По 

време на изграждане на кладенците, здравния риск на работниците в 

налице при системно неспазване на здравословните и безопасни условия 

на труд, съгласно изисквания на Наредба №2/2004г. за минимални 

изисквания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд 

при извършване на строително – монтажни работи. 
- При реализацията на процесите, както и изграждането на кладенците не 

се очаква да бъдат отделяни вредни емисии от дейността. 

- Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на 

почвите или водите 

- Не се очаква негативно въздействие върху хората, тяхното здраве, 

въздуха, атмосферата, водите, почвите, защитени територии и недвижими 

културни ценности 

- По време на експлоатацията не се очаква никаква радиация и ГМО. 

 

2.  Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.     

 

Не се очаква въздействие върху обектите от Национална екологична мрежа. 

Инвестиционното намерение е насочено  изцяло към  биологично и екологосъобразно 

отглеждане на ЧЕРЕШОВИ  и ЯБЪЛКОВИ насаждения, и не предвижда да окаже 



дискомфорт на компонентите на околната среда. 

 

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 
средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).    

 

Не се очаква никакво отрицателно въздействие. 

   

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места 

(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).   

 

Няма да бъде оказано негативно въздействие върху населението на село Житница и 

съседните земеползватели, поради характера на дейността. 

 

5.  Вероятност на поява на въздействието.      
 

Няма вероятност от последваща поява на въздействие. 

 

6.  Продължителност, честота и обратимост на въздействието.     

 

Не се предвижда. 

 

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани 

с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни 

въздействия върху околната среда и човешкото здраве.     
 

- Стриктно спазване на законодателството ЗБУТ, ЗООС и т.н. 

- Включване на щадящи околната среда технологии- ВЕИ, изграждане на сондажни 

кладенци за напояване, БИО-земеделие; 

- Регламентирано извозване на отпадъците от битовата и производствена дейност; 

8.   Трансграничен характер на въздействията.           

Предвидените процеси при осъществяване на инвестиционното предложение са от 

такова естество, че нямат трансграничен характер. 

 

 


