
 1/44

Информация по Приложение № 2 на Наредбата 

за условията и реда за извършване на оценка на    
въздействието върху околната среда  (Приета с 

ПМС №59/2003г., изм. и доп. ПМС 
№302/2005г./. 

 

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

 

 Информацията относно преценяване необходимостта от изготвяне на доклад за ОВОС на 
инвестиционно предложение: “Изграждане на овцеферма с капацитет 1000 бр. животни” с 
местоположение  имот с идентификатор 34134.49.7 по КК и КР на с. Йорданово, община 
Силистра ”  е структурирана съгласно изискванията на българското законодателство – Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – 
ДВ, бр. 3 от 2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 .08. 2019г. 

         

 
 

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

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

ЗП Живка Иванова Георгиева , област Силистра, община Силистра, с. Проф. Иширково, ул. 
“Малчика” № 5 

 

2. Пълен пощенски адрес:  

област Силистра, община Силистра, с. Проф. Иширково, ул. “Малчика” № 5 

 

3. Телефон, факс и е-mail: 0892216996,  ddragiev92@gmail.com 

 
4. Лице за контакти: Ана Кулева  - Пълномощник:  тел:0878557779,   anikuleva@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

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; 



 2/44

 

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с  разширение на дейност, която и в 
момента се осъществява в съществуващи сгради в имотът, в който се предвижда то да се 
реализира. По своята същност, то се свърза с нова производствена дейност и представлява 
овцеферма за интензивно отглеждане на овце.  Съгласно определението на компетентния орган  - 
Директорът на РИСОВ – Русе (Писмо с изх. № АО-1938 / 11.05.2020 г.) то попада в обхвата на т. 
1, буква „д“ – интензивно животновъдство /инвестиционни предложения невключени в 
Приложение № 1/ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС).  

Предвижда се то да се реализира в имот с идентификатор  34134.49.7 находящ се в 
стопански двор на с. Йорданово, община Силистра. Посочения имот е собственост на Живка 
Иванова Георгиева (Възложителя) – съгл. нотариален акт № 26 ,том I, № 438 дело 22 / 2014 год., 
както и останалите сгради в стопанския двор на селото и поземлен имот с идентификатор 
34134.49.1 по КК и КР на с.Йорданово . 

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на овцеферма  за отглеждане на 
овце с капацитет 1000 овце млечно направление в съответствие с ветеринарномедицинските 
изисквания на Наредба № 44 /20.04.2006 г. на МЗГ- ДВ бр.41/06 г. към животновъдните обекти. 
По настоящем фермата е регистрирана съгл. чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност, сугл. Удостоверение за регистрация на животновъден обект(Приложение № 2). Към 
фермата ще бъде изградена и доилна зала. 

Изпълнението на ИП  има за цел разширяване на дейността, чрез  изграждането на 
овцеферма за добив на мляко и агнета, и при спазването на оптималните параметри за 
осигуряване на  жизнената среда за отглеждане на овце, съгласно Приложение № 3 към чл. 10 на 
горецитираната наредба. Проектирането и изграждането ще бъдат съобразени с най-модерните 
конструкции и оборудване за отглеждане на овце. Предвижда се  в рамките на ивестиционното 
предложение да бъдат изпълнени две сгради за по 500 овце и една сграда за доилна инсталация. 
Общата застроена площ възлиза на 2462 м2, а застроения обем е 9792 м3. 

За нуждите по стартиране изпълнението на ИП във връзка с необходимостта от 
разрешаване на изготвянето на комплексен проект за инвестиционна инициатива   от страна на 
Община Силистра е издадена Заповед № ЗК-605 / 01.02.2019 г. /Приложение № 1/. С нея се 
разрешава изработване и одобряване на ПУП-ПЗ. Изработването на проект за изменение на 
Подробен устройствен план /ПУП/ - План за  застрояване/ПЗ/  и определяне на застроителни 
линии в рамките на имотът попадащ  в устройствена зона „предимно производствена” /Пп/ зона  
”за изграждане на животновъдна ферма”, като се разрешава и изработването на инвестиционен 
проект във всички необходими части за  ”Животновъдна ферма – Овцеферма”. За територията са 
определение следните устройствени показатели: 

- плътност на застрояване   - до 80% 
- Кинт  -      - до 2,5 
- процент на озеляняване    - минимум 20% 
- начин на застрояване    -„е” 
Във връзка с реализирането на ИП са необходими следните етапи:  
- одобряване на инвестиционното предложение;  

- изготвяне проект на ПУП-ПЗ ;  

 одобряване на ПУП-ПЗ и инвестиционен проект и издаване на Разрешение за строеж;   

- изграждане на обекта;  
 - въвеждане в експлоатация; 
 - регистрация на животновъдния обект 
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б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения; 

Инвестиционното предложение не противоречи на действащите планове за района. 
Съгласно ОУП на община Силистра територията на имотът предмет на ИП попада в зона за 
”Друга стопанска инициатива”. Реализацията на намерението не е свързана с промяна 
предназначението на имотът. То е предвидено да се реализира в имотът собственост на Живка 
Иванова Георгиева.  В обхвата на въздействие на разглеждания обект не са разположени други 
съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които  си оказват взаимовръзка 
и/или да предразполагат за  кумулиранен на въздействията върху средата. 

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи/планирани 
инвестиционни предложения.  

 

 

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

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

През периода на строителството ще се използват ограничени количества от следните 
природни ресурси, енергийни източници, суровини и материали: електроенергия за захранване 
на строителните машини и строителната база; 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 питейно-битови нужди на работещите в обекта; 
армировъчна стомана; стомана и др. материали за метални конструкции; строителни 
блокчета/тухли; пластмаса и пластмасови изделия; дървен материал. Материалите за 
строителството ще бъдат доставени от съответните специализирани фирми.  

Периодът на експлоатация на животновъдния обект  при основната си дейност – 
отглеждане на овце, ще бъде свързан с ползване на вода от общественото водоснабдяване на 
местната ВиК мрежа. Към настоящия момент имота е присъединен към селищната ВиК мрежа и 
няма необходимост от изграждане на нови довеждащи тръбопроводи. Нужните количества вода 
годишно са: 

-   за битови нужди    - 100 м3 / год. 
-   за 1000 животни     - общо 2840 м3 / год.  
- за измиване на доилната зала, пътища, площадки и за поливане  

- 380 м3/ год.  
Всичко вода     - 3320 м3 / год.   

На  площадката не се предвижда изграждане на собствено водовземно съоръжение за 
добив на подземни води. 

При основната дейност на ИП  ще се ползва електроенергията. За различините дейности 
нейното годишно потребление ще е : 

-   за производствени нужди:    85 квт.ч.  
-   за приготвяне на фуражи:  110 квт.ч.  
-   за осветление:      35 квт.ч.  
-   за районно осветление:     50 квт.ч.  
-   за битови нужди:        5 квт.ч.  
   Общо:     285 квт.ч./ден,  104 квт.ч/год 

Електроенергията ще бъде осигурена от „ЕНЕРГО ПРО” ЕАД град Варна.  
Липсва необходимост от използване на други природни ресурси от почви, земни недра и 

биологично разнообразие.  
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г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 

Генерираните отпадъци, както и природните ресурси се разделят на два периода, в които 
те се различават значително по вид: 

 
Генерирани отпадъци по време на строителството: 
В хода на СМР ще бъдат генерирани следните строителни отпадъци със съответните 

кодове съгл. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците: 

- бетон  - код 17 01 01 – 0,7 т/г. генерираното количество може да бъде предварително 
съхраненно на мястото на образуване, а в последствие предадено на външни лица (фирми) 
с разрешение за дейност с този вид отпадък за оползотворяването му; 

- смесени отпадъци от строителство и  събаряне различни от упоменатите в 17 09 01 , 

17 09 02, 17 09 03  -  код 17 09 04 – 0,5 т/г - генерираното количество може да бъде 
предварително съхраненно на мястото на образуване, а в последствие предадено на 
външни лица (фирми) с разрешение за дейност с този вид отпадък за обезвреждането му; 

 - желязо и стомана – код 17 04 05 – 0,5 т/г генерираното количество може да бъде 
предварително съхраненно на мястото на образуване, а в последствие предадено на 
външни лица (фирми) с разрешение за дейност с този вид отпадък за рециклирането му. 

 

Генерирани отпадъци по време на експлоатация (отглежданена овце): 

В хода на извършване на основната дейност в обекта (овцефермата) ще бъдат генерирани 
следните отпадъци със съответните кодове съгл. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация 
на отпадъците: 

 
Производствени отпадъци: 

- метални отпадъци – код  02 01 10 - 1т/г - генерираното количество може да бъде 
предварително съхраненно на мястото на образуване, а в последствие предадено на 
външни лица (фирми) с разрешение за дейност с този вид отпадък за рециклирането 
му; 

- хартиени и картонени опаковки – код 15 01 01 - 1т/г - генерираното количество може 
да бъде предварително съхраненно на мястото на образуване, а в последствие 
предадено на външни лица (фирми) с разрешение за дейност с този вид отпадък за 
рециклирането му; 

- пластмасови опаковки  - код  15 01 02  - 1т/г - генерираното количество може да бъде 
предварително съхраненно на мястото на образуване, а в последствие предадено на 
външни лица (фирми) с разрешение за дейност с този вид отпадък за рециклирането 
му 
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Опасни отпадъци 

- опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 

(пластмасови от дезинфектанти)  - код 15 01 10* - 0,015 т /г - генерираното количество 
може да бъде предварително съхраненно на мястото на образуване, а в последствие 
предадено на външни лица (фирми) с разрешение за дейност с този вид отпадък за 
преработване, оползотворяване или обезвреждането му; 

- Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции  - код  18 02 02* - 0,015 т/г  - генерираното количество 
може да бъде предварително съхраненно на мястото на образуване, а в последствие 
предадено на външни лица (фирми) с разрешение за дейност с този вид отпадък за 
обезвреждането му; 

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак  - 20 01 21* 0,1 т/г -  
генерираното количество може да бъде предварително съхраненно на мястото на 
образуване, а в последствие предадено на външни лица (фирми) с разрешение за дейност с 
този вид отпадък за преработване, оползотворяването,   или обезвреждането му 

 

Битови отпадъци 

- смесени битови отпадъци  - код 20 03 01 -  1 т/г - могат да се съхранят в съд за 
смесени ТБО на площадката, или извън нея и да се извозват от специлизирана 
сметосъбираща в населеното место фирма притежаваща разрешене за дейността до 
регионално съоръжение за предварително третиране и/или обезвреждане; 

- Утайки от септични ями  - код 20 03 04  - 24 т / г - генерираното количество може да 
бъде предварително съхраненно на мястото на образуване, а в последствие предадено на 
външни лица (фирми) с разрешение за дейност с този вид отпадък за преработване, 
оползотворяване или обезвреждането му; 

 
Всички генерирани отпадъци ще се временно ще съхраняват на отредени площадки за 

предварително съхранение на отпадъци съгласно нормативните изисквания.  Външните лица, 
на които ще се предават за оползотворяване/обезвреждане отпадъците следва да притежават 
разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО.   

 
При експлоатацията на овцефермата ще се образуват и завишени количества 

странични животински продукти /СЖП/ : 
    

Тор 
Отглеждането на животните  ще се извършва върху дебела несменяема постеля от 

слама, която ще се изнася 3-4 пъти годишно. Тя ще бъде положена върху бетенов под за по 
лесното й почистване. Ежедневното количество тор отпадащ от една овца включва 
постелята и отделения тор. Торът с постелята се изнася на всеки 3-4 месеца или 3-4 пъти 
годишно, тъй като той зрее 3 – 4 месеца, то е необходим обем за съхранението му за около 
25 ÷ 30 % от годишния му обем. Годишният обем тор от 1 овца е 300 кг. или около 0,6 м3 
или за съхраняването му за 4 месеца трябва да се предвиди обем от 0,2 м3 или 200 м3. При 
средна височина на стифиране от  2 м. е необходима площ от около 100 м2, която е 
осигурена на бетонова площадка в съседния имот с идентификатор 34134.49.1 по КК и КР 
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на с. Йорданово, собсттвеност на Възложителя. Площадката ще се осигури с бетонови 
бордове за да не протичат дъждовни води и се предвижда ограждането. За ограничаване на 
неоприятните миризими, достъпа на атмосферни води и на насекоми ще се предвиди 
възможност за покриване на площадката за съхранение на тор с полиетиленово фолио. 
Угнилият тор ще се предава на земеделски производители за наторяване на обработваеми 
площи.  

 
 
Животински трупове 
При наличие на умрели животни, то те ще бъдат временно съхранявани в 

трупосъбирателен контейнер на специална площадка в рамките на имот с идентификатор 
39134.49.1. по КК и КР на с. Йорданово Последващото им транспортиране за 
обезвреждане извън животновъдния обект ще се извършва от специализирани автомобили 

на екарисаж „Брамас-96” АД, гр. Шумен, или друго юридическо лице с разрешение за 
извършване на такава дейност.  
 
 

Генерирани отпадъчни води 

 Отпадните производствени води, ще са замърсени основно с остатъчни мазнини от 
млякото. За улавяне на мазнините е предвиден маслозадържател, като след преминаване 
на водите през него те ще отиват в черпателен резервоар с водоплътни стени. Обема на 
резервоарът от 12 м3 е достатъчен за около 20- дневно съхранение. Годишното 
количестово отпадните производствени води е изчислено на  240 м3 годишно (20 м3 
месечно). 

Замърсени частично с мляко ще са и отпадните води от промивното устройство за 
доилни апарати, от помещението за млечните танкове и от доилната шахта.  

Водите от измиване на чакалните преди и след издояване ще се заустват директно в 
черпателния резервоар, в който се заустват отпадните води замърсени с мляко преминали 
през мазнинозадържателя.  

Битовите отпадни води от двама доячи, управител и ветеринар ще са в обем от 0,3 
м3/ден и ще постъпват в отделен черпателен резервоар от 8 м3 с водоплътни стени.  

Черпателните резервоари събиращи водите от производствената дейност ще се изпразват с 
налично ремарке-цистерна, като течността се инкорпорира в собствени земеделски земи. Водите 
с битово-фекален произход, ще бъдат предавани на местното ВиК дружество. 

 
 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Комфорта на средата  е съвкупност от  различните фактори и природни дадености  на 
средата, и начина на тяхното съчетаване и влияние върху субективното усещане на хората. В 
този контекст начина на изпълнение на нужните строителни дейности,  а в последствие и 
основната дейносто по отглеждане на овце няма да бъде свързана с замърсяване на околната 
среда и оказване на вредно въздействие върху нея.    

Породата овце, която ще се отлгежда е с висока млечна производителност,  предвижданите 
условия на отглеждане са коренно различни от традиционните в България. 

Овцете ще се отглеждат целогодишно оборно с хранене вътре в сградите.  
Не се предвижда паша и дворове за разходка, тъй като през 8 – 10 месечен период реално 

сградите ще са полуоткрити, тъй като щорите отстрани на сградите ще са спуснати и въздуха 
вътре в сградата и навън почти няма да се различава. 
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Отглеждането ще става на дълбока несменяема сламена постеля. 
В обекта се предвижда монтирането на локално пречиствателно съоръжение  

(маслоулавител) за отпадъчните води.  Водоплътните черпателни резервоари ще възпрепятстват  
замърсяване на почвите и подземните води със замърсители от производствения цикъл и битово 
– фекален произход.  

Не се очаква фермата да бъде източник на наднормен шум и вибрации. 
 

 

 

 

 

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

предложение; 
Риска от инциденти  при СМР за изграждане на обекта и неговата експлоатация са свързани с 

организацията и безопасността по време на експлоатацията на съоръженията.  
В процеса на СМР при  работа на механизацията следва строго да се спазват на изискванията 

на Наредба № 2 / 22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министъра на труда и 
социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 37 от 
04.05.2004 год., в сила от 05.11.2004 год.    

Всеки работник преди започване на работа ще бъде инструктиран за работното си място и за 
съответния вид дейност, която ще изпълнява.  

При неблагоприятна климатични условия – ниски температури, обилни валежи, високи 
температури следва незабавно прекратяване на строителните дейности.   

На площадката ще бъдат използвани технически изправни машини и ще се спазва 
технологичния режим на работа за намаляване количеството на емисиите от изгорелите газове на 
горивата и намаляване нивата на шума, на които са изложени работниците.   

Работниците участващи в СМР ще бъдат осигурени с необходимите средства за лична защита.  
В периода на експлоатация ще бъдат прилагани инструкции за безопасна работа със 

наличната техника с оглед превенция на инциденти  и аварийни ситуации.  

 

 

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. 

С изпълнението  на ИП не се създават предпоставки за неблагоприятно въздействие по 
отношение на факторите на жизнената среда:  

-  води, предназначени за питейно-битови нужди – не се очаква да окаже неблагоприятно 
въздействие;  

- води, предназначени за къпане – не се очаква да окаже неблагоприятно въздействие;  

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни 
или за хигиенни нужди – не са установени в района на ИП, не се очаква да окаже 
неблагоприятно въздействие;  

- шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – възможно 
е неблагоприятно въздействие с ниска степен. Производствената площадка е  отдалечена 
от жилищни и обществени сгради. Оборудване, което ще се ползва ще бъде монтирано в 
рамките на сградите;  
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- йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради – ИП не се 
свързва с ползването на йонизиращи лъчения , не се очаква да окаже неблагоприятно 
въздействие;  

- нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 
урбанизираните територии – ИП не се свързва с ползването на нейонизиращи лъчения, не 
се очаква да окаже неблагоприятно въздействие;  

- химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение – не се 
очаква да окаже неблагоприятно въздействие. В близост до имотът предмет на ИП не са 
разположени обекти с обществено предназначение;  

- курортни ресурси – не се предполага неблагоприятно въздействие;  

- въздух – предполага се неблагоприятно въздействие с много ниска степен, ограничен 
териториален обхват (в рамките на имота, където ще се изгради овцефермата) .  

 

 

 

 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Предвижда се ИП  да се реализира в имот с идентификатор  34134.49.7 находящ се в 
стопански двор на с. Йорданово, община Силистра. Посочения имот е собственост на Живка 
Иванова Георгиева, както и останалите сгради в стопанския двор на селото и поземлен имот с 
идентификатор 34134.49.1 по КК и КР на с. Йорданово. Той се намира в североизточния край на 
селото. Площадката не попада в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и в 
Защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона от 
Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" е ЗЗ ”Лудогорие-Сребърна”. 

Не се предвижда промяна на съществуващата инфраструктура, освен оформяне на 
вътрешни връзки в обекта. Достъпа до имота предмет на ИП е решен, чрез наличната пътна връзка. 

Площа на имота е достатъчна за извършване на строителните дейности и временните 
дейности по време на строителството ще бъдат изпълнявани изцяло имота на Възложителят и няма 
бъдат засаегнати съседни имоти. 

 

 

 

 

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. 

 

 

3.1 Основни съоръжения и процеси 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждането на 2 бр. сгради (овчарници) за 
отглеждане на общо 1000 бр. овце за добив на мляко и една сграда,  в която ще има монтирана 
доилна инсталация.  

Сградите предназначении за овчарници и доилната зала ще бъдат изградени от метални 
конструкции, облицовани с топлоизолационни панели. Стенните панели ще бъдат с дебелина 40 
мм. трислойни с ламаринени листове двустранно и пълнеж от пенополиуретан. Покривните 
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панели също са с дебелина 40 мм.  
На покрива на сградата е предвиден вентилационен фонар, който и осветява средната част 

на сградата. Част от покривните панели ще са светлопропускливи, така че овчарникът ще има 
добро естествено осветление. За вентилиране на овчарника са предвидени двустранни 
вентилационни щори за естествена аерация. За разхлаждане на животните са предвидени 
електрически таванни и стенни вентилатори.  

Предвижда се подът на сградите ще бъде бетонов за по-лесно механизирано почистване, но 
животните ще се отглеждат на дебела несменяема постеля от слама, която ще се изнася 3-4 пъти 
годишно. 

Доилната зала ще е разположена между овчарниците. 
Всяка от двете сгради за овце е с размери: 

- Дължина    - 42,30 м. 
- Ширина    - 24,5 м. 
- Височина на стената  - 3,8 м. 
- Височина на билото   - 6,3 м.  
- Застроена площ   - 1030 м2 
- Застроен обем   - 4208 м3  

Доилната зала ще е с размери: 
- Дължина    - 42,30 м. 
- Ширина    - 9,50 м. 
- Височина на стената  - 3,7 м. 
- Височина на билото   - 4,92 м. 
- Обем на сградата    - 1376 м3 
- Застроена площ    - 402 м2 
- Общ обем на трите сгради  - 9792 м3  

Покривите на овчарниците и доилната зала ще са проектирани с покривни фонари за 
естествено осветление и за аерация, а стените им с отвори за вентилационни щори, които са 
полупрозрачни и допринасят за естественото осветление 

Тъй като стадото ще е с висока млечна производителност, защото ще е порода “Асаф“, то 
предвижданите условия на отглеждане са коренно различни от традиционните в България. 

Овцете ще бъдат отглеждат целогодишно оборно с хранене вътре в сградите. 
Храненето на овцете ще става със стационарни двустранни хранителни ленти. Тъй като 

овчарниците ще са двускатни сгради с колони в средата и от двете страни с едноскатни греди, то 
в двете половинки на сградата ще се монтира по една хранителна лента – ясла така, че ще могат 
да се хранят едновременно общо 500 овце. Не се предвижда паша и дворове за разходка. Тъй 
като през 8 – 10 месечния период реално сградите ще са полуоткрити, тъй като щорите отстрани 
на сградите ще са спуснати и въздуха вътре в сградата и навън почти няма да се различава. 

Отглеждането, както беше посочено ще става на дълбока несменяема сламена постеля. 
Агнетата ще се отбиват веднага след раждането им и ще се изхранват първия ден с майчина 

коластра, следващите 4 – 5 дни със сборна коластра, а после с млекозаместител произведен от 
автомат, който е наличен. 

Отглеждането на агнета, шилета, дзизки и кочове ще става в съществуващите сгради в 
стопанския двор, които са собственост на Възложителя. 

След млечния период мъжките агнета се продават, а женските ще се задържат още 30 – 40 
дни като се хранят с комплектна дажба до продажбата им за разплод. Част от женските агнета 
остават за възпроизводство – общо 250 броя.  

Към доилната зала са обособени следните помещения и сектори: 
- Довеждащи коридори за животни – 2 бр. 
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- Чакалня за неиздоени животни.;  
- Входни сектори 2 бр. с дължина 1000 - 1200мм. за бързо насочване на овцете към 

инсталацията.  
- Доилни сектори 2 бр. с по 36 места всяко с ширина 38 см, като в началото ще бъдат 

монтирани 2х24 доилни места, а след постигане на пълния капацитет от 1000 овце 
инсталацията ще се дооборудва до 2х36 места.  

- Чакални за издоените овце – 2бр.  
- Доилна шахта е между двата доилни сектора – в ще работят доячате  

В предната част на доилната залата ще са предвидени следните битови и 
обслужващи помещения: 

1. Помещение за ел.табло и машинно отделение 
2. Помещение за хладилни танкове за мляко 
3. Съблекалня 
4. Баня 
5. Тоалетна 
6. Битова стая 
7. Офис 
8. Свързващ коридор 

Климатизацията на битовата, офиса и съблекалнята ще е с климатици, а отоплението на 
доилната шахта ще е с инфрачервени нагреватели монтирани към покривната конструкция..  

На входа на фермата ще бъде има дезинфекционна площадка за МПС, и дезинфекционна 
тава  за крака и дезинфектант за ръце за персонала обслужващ животните.  

Достъпа до целият животновъден обект ще е възпрепятстван от навлизането на други 
животни в района, чрез изграждане на  ограда.  

Лицата полагащи грижи за животните ще бъдат   здравно освидетелствани  притежаващи 
здравна книжка, с подходящо работно облекло и кърпа или кепе на главата. Външни лица в 
обекта няма да бъдат допускани, без да са снабдени с предпазно облекло и преминали през 
предварителна дезинфекция.  

 

Техническа инфраструктура 

  Към настоящият момент имотът  е присъединен към вътрешната водопроводна мрежа не 
селото. В него е налична изградена водомерна шахта с монтиран в нея арматурно - водомерен 
възел.  

С изготвяне на инвестиционния  проект ще бъде нужно изграждане на нови вътрешни 
водопроводни и канализационни връзки, до новите сгради и резерваарите за отпадъчни води.. 
 До имотът предмет на ИП има  осигурено ел. захранване, но с увеличаване на 
инсталираната мощно от новото строителство ще се наложи изграждането на нов 
трансформаторен пост по отделен проект. С изготвяне на инвестиционния  проект ще бъде 
извършено изграждане на допълнителна вътрешна ел. мрежа за захранване на новите сгради.   

Отпадните производствени води, ще са замърсени основно с остатъчни мазнини от 
млякото. За улавяне на мазнините е предвиден маслозадържател, като след преминаване на 
водите през него те ще отиват в черпателен резервоар с водоплътни стени. Обема на резервоарът 
от 12 м3 е достатъчен за около 20- дневно съхранение. Годишното количестово отпадните 
производствени води е изчислено на  240 м3 годишно (20 м3 месечно). 

Замърсени частично с мляко ще са и отпадните води от промивното устройство за доилни 
апарати, от помещението за млечните танкове и от доилната шахта.  

Водите от измиване на чакалните преди и след издояване ще се заустват директно в 
черпателния резервоар, в който се заустват отпадните води замърсени с мляко преминали през 
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мазнинозадържателя.  
Битовите отпадни води от двама доячи, управител и ветеринар ще са в обем от 0,3 м3 / ден и 

ще постъпват в отделен черпателен резервоар от 8 м3 с водоплътни стени.  
Черпателните резервоари се изпразват с налично ремарке-цистерна, като течността се 

инкорпорира в собствени земеделски земи. Водите с битово-фекален произход, ще бъдат 
предавани на местното ВиК дружество. 

Торовите маси заедно с постелята ще се съхраняват на бетонова площадка в съседния 
имот ПИ 34134.49.1. Площадката ще се осигури с бетонови бордове за да не протичат дъждовни 
води и се предвижда ограждането й. Освен това тя ще има възможнст за покриване й с 
полиетиленово фолио за ограничаване на неоприятните миризими, достъпа на атмосферни води 
и насекоми 

Угнилият тор се предава на земеделски производители за наторяване на обработваеми 
площи.  
 
  
 
 

 3.2 Опасни химични вещества 

Опасни химични вещества и смеси – дезинфектанти, които ще се ползват в обекта няма да 
се съхраняват на место. Нужните дезинфектанти ще бъдат  доставяни в нужното количество в 
деня на използването им.   
 
  
 
 

 

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

Имотът предемет на ИП, е разположена в землището на с. Йорданово, община Силистра 
и е урегулиран поземлен имот. Пътния достъп до него е посредством съществуващ общински 
път, отклоняващ се от път III-218(Силистра-Дулово), до който бившия стопански двор има 
достъп. До самият имот предмет на ИП достъпа се осигурява по вътрешен общински път път в 
границите на стопанския двор (имот с идентификатор 37134.49.13 по КК и КР на с. Йорданово, 
община Силистра). Във тази връзка изпълнението на ИП не  налага промяна на съществуващата 
пътна инфраструктура. 

 

 

 

 

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

закриване, възстановяване и последващо използване. 
Изпълнението на ИП  ще се извърши на следните етапи:  

- одобряване на инвестиционното предложение;  

- изготвяне проект н ПУП-ПЗ ;  

 одобряване на ПУП-ПЗ и инвестиционен проект и издаване на Разрешение за строеж;   

- изграждане на обекта;  
 - въвеждане в експлоатация; 
 - регистрация на животновъдния обект 
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След изпълнение на ИП Възложителя ще се развива дейност по отлежданен на овце за добив 
на мляко. На настоящият етап  той не възнамерява да прекратява  дейността. При  евентуално бъдещо  
прекратяване производствената дейност изградените сгради и инфраструктура на площадката няма да 
има необходимост от премахването им и възстановяване на площадката за последващо използване.  

 

6. Предлагани методи за строителство. 

Дейностите, които включва реализацията на инвестиционното предложение се свеждат до: 
- подготвителни работи - подготовка и почистване на, площадката, монтиране на 

ограждащи и предпазни съоръжения;  

- земни работи - изкопи за основите на сградата; 

- строителни работи; 

- възстановяване на нарушените по време на строителството площи; 

- провеждане на благоустройствени дейности. 

 
Както вече беше споменато сградите предназначении за овчарници и доилната зала ще 

бъдат изградени от метални конструкции, облицовани с топлоизолационни панели. Стенните 
панели ще бъдат с дебелина 40 мм. трислойни с ламаринени листове двустранно и пълнеж от 
пенополиуретан. Покривните панели също са с дебелина 40 мм.  

На покрива на сградите за отглеждане на овце е предвиден вентилационен фонар, който и 
осветява средната част на сградата. Част от покривните панели ще са светлопропускливи, така че 
овчарникът ще има добро естествено осветление. За вентилиране на овчарника са предвидени 
двустранни вентилационни щори за естествена аерация. За разхлаждане на животните са 
предвидени електрически таванни и стенни вентилатори.  

Доилната зала ще е разположена между овчарниците. 
Всяка от двете сгради за овце е със застроена площ: 

- Застроена площ   - 1030 м2 
- Застроен обем   - 4208 м3  

Доилната зала ще е със застроена площ 
- Застроена площ    - 402 м2  
- Обем на сградата    - 1376 м3 
- Общ обем на трите сгради  - 9792 м3  

Покривите на овчарниците и доилната зала са проектирани с покривни фонари за 
естествено осветление и за аерация, а стените им с отвори за вентилационни щори, които са 
полупрозрачни и допринасят за естественото осветление. 

В съседен имот с идентификатор 34134.49.1 по КК и КР на с. Йорданово на водоплътна 
стоманобетонова площадка, която ще се изгради ще извършва събирането  на тор. На входа  ще 
бъде изградена водоплътна стоманобетонова дезинфекционната площадка за хора и автомобили, 
От  водоплътен стоманобетон ще бъдат изградени и черпателените резервоари за събиране на 
производствените и битово-фекланите води в обекта. 

 
  

 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение е свързано с основната дейност, която Възложителя и в 
момента развива в имота. Предвид структурата на икономиката в района  -  силно развито 
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земеделие, наличие на фуражни предприятие в близост и силно търсене на овче мляко биха 
направили вложените инвестиции рентабилни. Бъдещото развитие на района също обуславя 
потребност от такава дейност. Освен увеличаване на броя на отглежданите животни с 
изпълнението на ИП ще се цели модернизиране на дейността в съответствие  с последните 
технически възможности. Не на последно място следва да се отчете  разкриване на работни места 
в район с особено ниска заетост и ефективно използване на иначе неизползваеми терени. Воден 
от тези причини Възложителя предприема настоящото инвестиционно предложение. 
Изграждането и пускането на експлоатация на една модерна овцеферма в с. Йорданово ще окаже  
положителен социален, икономически и екологичен ефект върху местното население, селището и 
околната среда.  

 

 

 

 

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. 

Имотът предмет на ИП площадка в който ще се реализира настоящоте ИП, е разположен в 
землището на с. Йорданово, общ. Силистра и представлява урегулиран поземлен имот. Съгласно 
ОУП на община Силистра зоната на реализация на инвестиционното предложение се определя, 
като зона за  ”друга стопанска инициатива” .Площадката е с изградени пътни връзки. Като 
местоположение се намира в края на селото и граничи от имоти с НТП “за стопански двор” и със 
съществуващи пътища. 

Посочения имот е собственост на  Живка Иванова Георгиева на основание нотариален акт 
№ 26 ,том I, № 438 дело 22 / 2014 год. На дадената по долу сателитна снимка (сателитна снинка. 
1)  е показано разположението  на имота предмет на ИП . Освен това е определено отстоянието 
на обекта до най-близките обекти, подлежащи на здравна защита. Съгласно § 1, т. З от 
допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда  ”Обекти, подлежащи на здравна защита" са жилищните 
сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, 
спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни 
домове, ваканционни селищакъмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни 
басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни 
паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от 
допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни“. В 
конкретния  случай най-близко разположения обект, подлежащи на здравна защита е жилищна 
зона  от с. Йорданово, като най-близкият жилищен имот (къща)  е на около 100 м от площадката 
предмет на ИП (Сателитна снимка 2).На около 280 метра отстой детска градина ”Радост” – с. 
Йорданово. 
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Сателитна снимка1 

 

 
 

Сателитна снимка 2  
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На  картата по-долу  представено и разположението на най-близко ситуираната защитена 
зона  по Закона за биологичното разнообразие BG0000169 “Лудогориe-Сребърна”.  

 
 

 

 

 

 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 
Инвестиционното предложение предвижда то да се изпълни в имот, собственост  на 

Възложителя. Той е със следните характеристики: 
- поземлен имот 34134.49.7, по КК и КР на, с. Йорданово, м. До село, вид собств. 

частна, вид територия Урбанизирана, НТП За стопански двор, площ 4155 кв. м 
 Към настоящия момент той е собственик на посочения имот, където ще се разположат 

двете сгради за отглеждането на овце и сградата за доилна. За имота от кмета на Община 
Силистра е издадена Заповед № ЗК-605 / 01.02.2019 г. /Приложение № 1/. С нея се разрешава 
изработване и одобряване на ПУП-ПЗ  

Изпълнението на нужните СМР за изграждането и последващата  експлоатацията на 
инвестиционното предложение в разглеждания имот няма да доведе до промени, или нарушаване 
на земеползването на околните имоти. 
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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. 

Разлеждания имот предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на 
защитени територии  по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр. 133/ 1998 г., доп. и 
изм.) и защитена зона  от Националната екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното 
разнообразие (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположената защитена зона, както 
вече беше споменато е ЗЗ ”Лудогорие – Сребърна” - защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списък от 
защитени зони приет с Решение на МС № 122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.). Най-
близката нейна граница се намира на около 50 метра южно от площадката  предмет на ИП  

В обхвата  на  площадката на ИП няма изградени водоизточници за питейно- битово  
водоснабдяване и учредени санитарно-оранителна зона (СОЗ). Най-близката санитарно-
хранителна зона на източник за питейно- битово  водоснабдяване отстои на 460 м. югозападно от 
площадката предмет на ИП. На отстояние от 210 м. се намира съоръжение за питейно-битово 
водоснабдяване  -  водонапорна кула на местното ВиК дружество. 

 Площадката е отдалечена от повърхностни водни обекти и не попада в крайбрежни 
заливаеми ивици. 

 

 

Повърхностни водни тела. Зони за защита. Чувствителни зони 

 

Според така определените чувствителни зони в Дунавски район за басейново управление, 
само водоприемниците в поречие Дунавски  Добруджански реки  попадат в нормална зона, а  
всички останали водоприемници са определени, като  чувствителни зони, т. е ИП попада в 
чуствителна зона.  

Понятието "чувствителни зони" е термин, характеризиращ водоприемника, който се 
намира, или има риск да достигне състояние на еутрофикация - обогатяване с биогенните 
елементи азот и фосфор. 

Чувствителните и уязвими зони са територии, обявени за защитени, тъй като водните тела 
в тези зони са чувствителни към влиянието на хранителни съставки- биогенни елементи (основно 
азот и фосфор) във водата 

Районът на инвестиционното предложение попада в повърхностно водно тяло - (ПВТ) с 
код BG1DU000R001, име Дунав, код на типа BGTR6 с дължина 650,65км. То е силно 
модифицирано, категория река. Екологичния потенциал на водното тяло е умерен, химичното 
състояние – лошо. Специфичната екологична цел за водно тяло е  предотвратяване влошаването 
на екологичното и химичното състояние и постигане на добро екологично и химично със-е 
съответно: до  2021 г. – за екологичното, и до 2027 г. за   химично състояние. За водното тяло е 
въведно изключение за постигане на екологичните цели, поради значителното антропогенно 
въздействие.  

Плошадката в която ще се изпълни ИП се намира в нитратно уязвима зона, съгл. Заповед 
№ 930/25.10.2010г. на Министъра на околната среда и водите. Съгласно тази заповед цялата 
територия на община Силистра попада в такава зона.  Основното замърсяване на водите в тези 
зони с биогенни елементи са селското стопанство и отпадъчните води от бита, както и някой 
отрасли на промишлеността. Уязвимите зони се определят в съответствие с изискванията на 
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Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници.  

На база Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници (ДВ, бр.87/ 2000 г.), със Заповед №РД-146/25.02.2015 г. на Министъра на околната 
среда и водите, са определени:  

- водите, които са замърсени, и водите, които са застрашени от замърсяване (съдържание 
на нитрати с концентрация, по-голяма от 50 милиграма на литър), отчитайки физико-
химичните и природните характеристики на водите и почвите;  

- уязвими зони - тези райони в страната, в които чрез просмукване или оттичане, водите се 
замърсяват или могат да бъдат замърсени с нитрати от земеделски източници и които 
допринасят за замърсяването.  

 
Подземни водни тела. Зони за защита. Уязвими зони 

Съгласно класификацията на подземните водни тела, площадката на инвестиционното  
предложение попада върху три водни тела:  

- Подземно водно тяло с код  BG1G00000N1035  - Порови води в Неогена - район  Русе 

– Силистра 

- Подземно водно тяло BG1G00000k1b041   Карстови води в Русенска формация 
- Подземно водно тяло с код BG1G0000J3K051и име Карстови води в Малм-

Валанжския  басейн.   
 

 
Подземно водно тяло с код  BG1G00000N1035  - Порови води в Неогена - район  Русе – 

Силистра. Подземното водно тяло се наблюдава в три пункта за мониторинг. Най-близкия до 
площадката за ИП се намира в с. Сребърна – на около 8,5  км – Пункт МР 192 при с. Сребърна 
ДР МП 44, община, Силистра, област Силистра. Резултатите от анализа на пробите от водата в 
пункта  показват съответствие с добро химично състояние по средните концентрации на 
наблюдаваните показатели и през 2017 г. 
 

Подземно водно тяло BG1G00000k1b041  Карстови води в Русенска формация. 
Водното тяло се наблюдава в три мониторингови пункт съответно  в с. Цветница, община Русе, с. 
Топий, община Русе и с. Побит камък община Разград.  На територията на община Силистра и 
област Силистра няма наличен пункт за мониторинг. В пункта в с. Топчий  се наблюдават през 
2017 г.  високи концентрации по показател ортофосфати, и еднични превишения на нормата на 
показател нитрати, но СГконцентрация остават гранична и не превишават СК В с. Побит Камък 
наблюдавани  в предходните години високите концентрации  на нитрати йони във водата в 
пункта се потвърждават и от резултатите от направените през 2017  г. изпитвания. 

 
Подземно водно тяло с код BG1G0000J3K051и име „Карстови води в Малм-

Валанжския  басейн”.  Подземното водно тяло се наблюдава в девет пункта за мониторинг. 
Най-близкия до площадката за ИП се намира в с. Проф. Иширково – на около 3,9 км.   - МР 420 
при  с. Професор Иширково,ТК1- ВиК Силистра -Проф. Иширково,  община Силистра, област 
Силистра. Пункта е включен  през 2016 г.  за първи път в  програмата за мониторинг на подземни 
води  в ДРБУ. В данните  получените за двугодишния период са констатирани превишения на СК 
на показателите желязо и нитратни йони. Средната концентрация е 50 mg/l за нитратните йони и 
0,2mg/l за желязото. 
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И трите водни тела са определени за зона за защита на водите, предназначени за питейно-

битово водоснабдяване, а две от тях - Порови води в Неогена - район  Русе – Силистра и  
Карстови води в Русенска формация попадат в уязвими зони. 
 От посоченото е видно че повечето пунктове за мониторинг са отдалечни от плошадката 
на ИП, но се потвърждава тенденцията за замърсяване на водите нитрати. То се доказва и от 
измерванията в пункта за монитринг в с. Проф. Иширково (намиращо се на .3,9 км).  
 
 Въпреки гореизложеното, характера на ИП и предвидените мерки за защита на околната 
среда са предпоставка да се направи заключение, че то не се очаква  да окаже негативно влияние 
върху качество на подземните води, и да доведе до влошаване на екологичното или химичното 
състояние на подземните водни тела, или до непостигане на поставените екологичн ицели 
 

 

 

 

 

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

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

строителство). 

Към настоящият момент имотът е присъединен към вътрешната водопроводна мрежа на 
селото. В него е налична изградена водомерна шахта с монтиран измервателна арматура 
(водомер). С изготвяне на инвестиционния  проект ще бъде нужно изграждане на нови вътрешни 
водопроводни и канализационни връзки, до новите сгради и резерваарите за отпадъчни води.. 
 До имотът предмет на ИП има  осигурено ел. захранване, но с увеличаване на 
инсталираната мощно от новото строителство ще се наложи изграждането на нов 
трансформаторен пост по отделен проект. С изготвяне на инвестиционния  проект ще бъде 
извършено изграждане на допълнителна вътрешна ел. мрежа за захранване на новите сгради 

Отпадните производствени води, ще са замърсени основно с остатъчни мазнини от 
млякото. За улавяне на мазнините е предвиден маслозадържател, като след преминаване на 
водите през него те ще отиват в черпателен резервоар с водоплътни стени. Обема на резервоарът 
от 12 м3 е достатъчен за около 20- дневно съхранение. Годишното количестово отпадните 
производствени води е изчислено на  240 м3 годишно (20 м3 месечно). 

Замърсени частично с мляко ще са и отпадните води от промивното устройство за доилни 
апарати, от помещението за млечните танкове и от доилната шахта.  

Водите от измиване на чакалните преди и след издояване ще се заустват директно в 
черпателния резервоар, в който се заустват отпадните води замърсени с мляко преминали през 
мазнинозадържателя.  

Битовите отпадни води от двама доячи, управител и ветеринар ще са в обем от 0,3 м3 / ден и 
ще постъпват в отделен черпателен резервоар от 8 м3 с водоплътни стени.  

Черпателните резервоари се изпразват с налично ремарке-цистерна, като течността се 
инкорпорира в собствени земеделски земи. 

Торовите маси заедно с постелята ще се съхраняват на бетонова площадка в съседния 
имот ПИ 34134.49.1. Площадката ще се осигури с бетонови бордове за да не протичат дъждовни 
води и се предвижда ограждането й. Освен това тя ще има възможнст за покриване й с 
полиетиленово фолио за ограничаване на неоприятните миризими, достъпа на атмосферни води 
и насекоми 

Угнилият тор се предава на земеделски производители за наторяване на обработваеми 
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площи.  

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

- Заповед на кмета на община Силистраза за одобряване на изготвяне ПУП-ПЗ ;  

- Разрешение за строеж от гл. архитект на община Силистра;   

- Разрешение за въвеждане в експлоатация  
 - Регистрация на животновъдния обект в ОДБХ 
 
 

 

 

 

 

 

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. 

Инвестиционно предложение се предвижда да  се реализира в имот с идентификатор 
34134.49.7 по КК и КР на с. Йорданово, община Силистра . Съседните имоти попадат в 
устройствена зона съгл. ОУП на община Силистра за “Други за стопанска инициатива”. Съседни 
на имота, в който ще се резлизира ИП са съответно: 

- поземлен имот 34134.49.14, област Силистра, община Силистра, с. Йорданово, м. До 
село, вид собств. Държавна частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП За 
стопански двор, площ 3415 кв. м; 

- поземлен имот 34134.49.3, област Силистра, община Силистра, с. Йорданово, м. До 
село, вид собств. Държавна частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП За 
стопански двор, площ 1036 кв; 

- поземлен имот 34134.49.13, област Силистра, община Силистра, с. Йорданово, м. До 
село, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За местен 
път, площ 546 кв. м 

 

 

 

 

 

2. Мочурища, крайречни области, речни устия. 

Инвестиционно предложение се предвижда да  се реализира в имот с идентификатор 
34134.49.7 по КК и КР на с. Йорданово, община Силистра. Той не попада в зона заета от 
мучируща и не е района на река и речно устие. 
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3. Крайбрежни зони и морска околна среда. 

Инвестиционно предложение се предвижда да  се реализира в имот с идентификатор 
34134.49.7 по КК и КР на с. Йорданово, община Силистра. Той не попада в крайбрежна зона и 
морска околна среда. 

 

 

 

 

 

4. Планински и горски райони. 

Инвестиционно предложение се предвижда да  се реализира в имот с идентификатор 
34134.49.7 по КК и КР на с. Йорданово, община Силистра. Той не попада в планниски и горски 
территории. 

 

 

 

 

 

5. Защитени със закон территории. 

Инвестиционно предложение се предвижда да  се реализира в имот с идентификатор 
34134.49.7 по КК и КР на с. Йорданово, община Силистра. Площадката на ИП не попада в 
защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и в Защитени зони, съгласно Закона 
за биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа 
„НАТУРА 2000" е ЗЗ ”Лудогорие-Сребърна”. На близката й граница отстой на около 50 м от 
площадката, където се предвижда да се изпълни ИП. 

 

 

 

 

 

 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа. 

ИП не засяга елементи от Националната екологична мрежа. 

 

 

 

 

 

 

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

ИП не води до значителна промяна на наличния ландшафт. Според точка 25 на § 1 на 

допълнителните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие "ландшафт" е територия, 
специфичният облик и елементите на която са възникнали като резултат на действия и 
взаимодействия между природни и/или човешки фактори. Територията на имота на ИП е силно 
модефицирана. Представлява бивш стопански двор на селото – промишлен ландшафт. В рамките на 
имота е имало сгради, които към настоящият момент са съборени. Площадка на ИП,  не засяга и не 
попада в близост обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 
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8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи 

на здравна защита. 

Площадката предмет на ИП не попада в територии и/или зони и обекти със специфичен 

санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Съгласно § 1, т. З от допълнителните 
разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда  ”Обекти, подлежащи на здравна защита" са жилищните сгради, лечебните 
заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, 
обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни 
селищакъмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за 
къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както 
и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за 
храните, стоковите борси и тържищата за храни“. В конкретния  случай най-близко 
разположения обект, подлежащи на здравна защита е жилищна зона  от с. Йорданово, като най-
близкият жилищен имот (къща)  е на около 100 м от площадката предмет на ИП. На около 280 
метра от имотът, където се предвижда изълнението на ИП отстой детска градина ”Радост” – с. 
Йорданово. 

В обхвата  на  площадката на ИП няма изградени водоизточници за питейно- битово  
водоснабдяване и учредени санитарно-оранителна зона (СОЗ). Най-близката санитарно-
хранителна зона на източник за питейно- битово  водоснабдяване отстои на 460 м. югозападно от 
площадката предмет на ИП. На отстояние от 210 м. се намира съоръжение за питейно-битово 
водоснабдяване  -  водонапорна кула на местното ВиК дружество 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

1.1 Въздействие върху населението и човешкото здраве. 

Човешкия ресурс е основен фактор за определяне на икономическия потенциал на даден 
регион или населено място.  В демографско отношение основните показатели , които се ползват 
за анализ и оценка на демофрафското развитие  са брой население, полова и възрастова 
структура, структура на заетостта, образователна структура и други. По данни от Национален 
статистички институ в община Силистра към 31.12.2019 г. 69% от лицата в трудоспособна 
възраст са в общинския център (гр. Силистра). По данни от ГД ГРАО населението по постоянен 
адрес в с. Йорданово е 753 жители.  
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Община Силистра, както и всички останали обищини от региона е със  задълбочаваща се 
регресивен тип възрастова структура. 

По данни на Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на 
здравеопазването, заболяванията основни причини за смъртност в Р България са: 

� Болести на органите на кръвообръщението- 67,5%; 
� Новообразувания- 15,1%; 
� Болести на дихателната система – 3,7%; 
� Болести на храносмилателната система- 3,0%; 
� Други болести – 10,0% 
Конкретни изследвания за с. Йорданово няма.  

 
 

Здравен риск за населението 

Площадката предмет на ИП не попада в територии и/или зони и обекти със специфичен 

санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Съгласно § 1, т. З от допълнителните 
разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда  ”Обекти, подлежащи на здравна защита" са жилищните сгради, лечебните 
заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, 
обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни 
селищакъмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за 
къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както 
и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за 
храните, стоковите борси и тържищата за храни“. В конкретния  случай най-близко 
разположения обект, подлежащи на здравна защита е жилищна зона  от с. Йорданово, като най-
близкият жилищен имот (къща)  е на около 100 м от площадката предмет на ИП .На около 280 
метра  от площадката на ИП отстой детска градина ”Радост” – с. Йорданово. 

Здравен риск за населението се обуслявя  при наличието на въздействие върху един или 
няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. В тази връзка са 
разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един от тези фактори, както и 
конкретното възникването на евентуален на здравен риск.  

 

1.1.1 Въздействие върху населението и човешкото здраве.  

В резултат от изпълненито на СМР по изграждане на  на инвестиционното намерение , а в 
последствие и при неговата експлоатация, като животновъден обект за отглеждане на овце с цел 
добив на мляко ще се  допринесе за минимално увеличение на възможните отрицателни 
въздействия върху здравето на населението, не участващо  в производството и строителство. 
Причини за това очакване са:  

- При основната дейност в обекта е предвидена технология на изцяло оборно отглеждане. 
За създаване на оптимални условия за отглеждане, ще се приложат иновативни 
технологии за изграждане на сградите за отглеждане. Те ще състоят в монтиране на 
автоматични щори, които ще се управляват от метео станция за осигуряване на оптимални 
условия за животните. През 8 – 10 месечен период годишно реално сградите ще са 
полуоткрити, тъй като щорите отстрани на сградите ще са спуснати и въздуха вътре в 
сградата и навън почти няма да се различава. По този начин се сведе до минимум 
въздействието на неорганизираните емисии в атмосферата, както и емисиите на 
интензивно миришещи вещества;  
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- В обекта ще бъде изградена  автоматизирана система за хранене и поене на животните,  
като в резултат на това ще се сведе до минимум възможността за овлажняване на 
постелята, а от там и отделяне на емисии при разграждащи микробиологични процеси. 

Отрицателни въздействия върху здравето на населението ,които се очакват са свързани с :  
- отделяне на емисии  в атмосферата;  

- генерираните отпадъци;  

- шум (по време на СМР) 

- засилен  трафик на транспортни средства.  

Изпълнението на инвестиционното предложение, предвид естеството му, няма да окаже 
отрицателно въздействие върху здравето на населението. 

Предвидените строителни дейности са ограничени в териториален и времеви обхват. По време 
на строителството са възможни шум, вибрации и прах в на строителната площадка от 
строителните машини. Определените евентуални въздействия са ограничени в периода на 
строителство и само в рамките на строителната площадка. Те са типични за всеки един строителен 
обект. Също така те са ограничени по време на въздействие  - само по време на ползване на 
строителната механизация. Използвайки изправни строителна техника отговаряща на екологичните 
изисквания тези въздействия ще бъдат сведени до миниму. Някой от тях няма да съпътстват целия 
строителен сезон, а само времето на преминаване на строителни камиони, необходими за строежа 
(разтоварване на строителен материал). 

При основната дейност в обекта  - отглеждането на овце тези въздействия, както беше 
посочено поради предвидени технологични решения са сведени до минимум. Монтирането на 
щори на сградите за отгледждане ще осигурява оптимална естественна вентиалация, и оптимална 
влажност, което ще сведе отделяните емисии в атмосферата.  

За управление генерираните отпадъци Възложителя ще спазва въдедените нормативни 
изсквания за различните потоци отпадъци. 

Торовите маси заедно с постелята ще се съхраняват на бетонова площадка в съседния 
имот с идентификатор 34134.49.1 по КК и КР на с. Йорданово, собственост на Възложителя.. 
Площадката ще се осигури с бетонови бордове за да не протичат дъждовни води и се предвижда 
ограждането й. Освен това тя ще има възможнст за покриване й с полиетиленово фолио за 
ограничаване на неоприятните миризими, достъпа на атмосферни води и насекоми 

Угнилият тор се предава на земеделски производители за наторяване на обработваеми 
площи.  

 
 

Въздействие върху здравето на персонала 
По време на изпълнение на нужните СМР въздейсвието върху заетите с това лица ще се 

свежда гласно до риск от инциденти (трудови злополуки).   Различните източници причина за 
възникване на инциденти ще бъдат описани в проектната документация в част: План за безопасност и 
здраве. Неговото строги спазване следва да обезпечите безопасното изпълнение на предвидените 
СМР по изграждане на обекта. 

В етапа на строителството следва строго да бъде спазвана Наредба № 2 / 22.03.2004год. за 
минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 
и монтажни работи. Работниниците ще бъдат  инструктирани за работното си място и за съответния 
вид строителна дейност, която трябва да изпълнява. При нужда ще бъдат изполвани и лични 
препазни средства (антофони, маски, очила и др.). Механизацията, която ще ще се използва слевдва 
да бъде технически изправна.  

В етапа на отглеждане на животните върху здравето на персонала въздействията, които могат 
да доведат до значителни и тежки последствия са:  
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 - пожар в производствените халета;  

- епизоотия (епидемия при животни).  

Свеждането на риска  от  възникване на пожар или авария ще става, чрез прилагане на 
вътрешни правила за безопасност, както и спазването на изискавания за превантивна поддръжка 
проверка на ползваното  оборудване.  

За  предпазване от инфекциозни болести по животните и предотвратяване на епизоотия 
строго ще се спазват следните  мерки :  

• преминаване през санитарен мокър филтър на всички заети лица задължително преди  
влизане то им в животновъдния обект;  

• строго спазване на профилактична ветеринарна програма;  

• почистване и дезинфекциране на помещенията с животни;  

• строг контрол на постъпващите отвън суровини и материали;  

• дезинфекция на вход на всички влизащи в предприятието превозни средства и хора;  

• спазване на санитарно-ветеринарните изисквания от целия персонал.  
 

В случай на  заразно заболяване по животните или епизоотична ситуация мерките, които 
ще се прилагт  ще са, съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и 
инструкциите на компетентните органи на БАБХ..  

 
 
Специфични въздействия, с потенциал за вредно влияние върху населението в района 

 
- опасност от инфекциозни заболявания -  породата овце, която ще се отглежда е с висока 
млечна производителност. Това налага предвижданите условия на отглеждане да са 
коренно различни от традиционните в България. Овцете ще се отглеждат целогодишно с 
оборно с хранене вътре в сградите. Контактът с животните ще се осъществява в случайте на 
задължителни ветиринарни грижи за животните, при стрижба и доене. Индивидуалната 
ветеринарна обработка на овцете ще става на ветеринарен обръщаем станок, на който могат 
да се извършват следните манипулации:  

- визуален оглед на овцата, включително на копитата, корема и вимето отдолу, тъй 
като овцата е здраво фиксирана и обърната с краката нагоре при необходимост  

- подрязване на копита  
- елементарни хирургически намеси  
- подстригване на корема преди стрижба  
- проверка на ушните марки  
- инжектиране  
- вземане на кръв  

Обезпаразитяването ще става с инжектиране на лекарства двукратно през 14 дни.  
В бъдеще ще се предвиди вана за къпане на овцете в съседен имот – собственост на 

Възложителя.   
С цел превенция върху пренасянето на инфекциозни болести във фермата ще се 

въведат строги правила за спазване на производствена и лична хигиена от работници и 
служители на фирмата Достъпа в обекта ще се осъществява само след преминаване на 
задължителна дезинфекция на подметките на обувките и ръцете, изкъпване и обличане на 
работно облекло. Същите действия ше се повтарят  и при напускането му. Входно 
изходния режим на обслужващите МПС (цитерни за превоз на мляко, фуражовози, 
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трактори и товарни МПС свързани с почистването на тор и др.)  ще става само след като 
са преминали цялостна дезинфекция на каросерията, ремаркетата, ходовата част, 
калниците и гумите. Така предвидените мерки следва сведът до минимум рискът от 
внасяне или изнасяне от фермата на инфекциозни заболявания общи за овцете и човека.  

 
- емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха – отглеждането на овце е 

дейност, при която се отделят специфични миризми. Те в голямата си част са интензивно 
миришещи вещества. Характерно за тях е, че те съдържат неприятно миришещи 
компоненти (кетони, алдехиди, меркаптани, феноли, сероводород, амоняк). Към 
настоящият момент Възложителя отглежда в собствена съществуваща сграда съседен 
имот с идентификатор 34134.49.5 около 200 овце заедно с приплодите им. До настоящия 
момент от тази му дейност, няма получавани оплаквания (сигнали или жалби) за наличие 
на интензивно миришещи вещества във въздуха в района и прилежащите му територии. За 
районна на тази ферма, а и за други на територията на общината не са провеждани 
емисионни или имисионни измервания за установяване на нивата на интензивно 
миришещи вещества.  

Друг източник на неприятни миризми от изпълнението на инвестиционното 
предложение ще бъде торта през периода на почистване на торовата маса и товаренето й в 
транспортните средства, които ще я превозват до бетоновата площадка в съседен имот с 
идентификатор 31134.49.1 по КК и КР на с. Йорданово за временно съхранение, а от там и 
до обработваеми земеделски земи. При тези операции ще се отделят незначителни емисии 
на интензивно миришещи вещества. Като се има в предвид, че такова почистване ще се 
извършва до 3-4 годишно приносът му за замърсяване на въздуха е незначителен. За 
ограничаване на неоприятните миризими, достъпа на атмосферни води и на насекоми ще 
се предвиди възможност за покриване на площадката за съхранение на тор с 
полиетиленово фолио.  

Трупосъбирането и трупоизвозването ще се извършват ежедневно при наличие на 

евентуална висока смъртност.  
Един от основните фактори за нивото на емисиите на метан, амоняк и неприятно 

миришещи вещества е водата. Модерните технологии за автоматично поене на овцете, не 
позволяват навлажняване на постелят и торта и свеждат до минимум условията за отделяне 
тези замърсители. Друг начин за намаляването редуциране на миризмите от екскрементите и 
от биохимични продукти от микробиологични процеси е изполването на добавки (ензими) 
към фуражите за изхранване. 

 В резултат на  посочените мерки от: 
� технническо естество  - използване на автопоилки ограничаващи разливането на 

вода по постелята и торта, автоматични щори командвани от метео станция 
обезпечававащи постоянна естествена вентилация през всеки сезон; 

� мерки при хранененето   - използваните качествении добавки към фуражните 
смески – ензими, което е световната практика при отглеждане на овце, ще доведе 
до гарантирано максималното редуциране на миризмите от екскрементите и от 
биохимични продукти от микробиологичните процеси; 

не се очаква интензивни миризми да достигат до границите на жилищната зона на с. 
Йорданово. 

 
- неорганизирани емисии в атмосферния въздух – както беше посочени на площадката 
и извън нея  източник на неорганизирани емисии в ще са транспортните средства.  
Тяхното въздействие във времеви аспект ще е краткотрайно и периодично. Най-често това 
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ще бъдат МПС извоващи добитото мляко, товарниавтомобили доставящи фураж, а през 
периода на почистване на обекта – трактор с ремарке за извозване на тора. Емитираните 
замърсители ще са незначителени,  като  обем и ще състоят от газообразни и аерозолни 
органични замърсители (серени оксиди, азотени оксиди, въглероден диоксид).   

 
- шум – от основната дейност източник на шум могат да бъдат единственно отглежданите 
животни. Оборудването в сградите за отглеждане и в доилната зала няма да е свързано с 
генериране на наднормени нива на шум, и ще бъде вътре в самите сгради. Шумът от 
обслужващите МПС, ще бъде кратковременен и на него ще бъдат подложение 
единственно персонала във фермата. 
 
В предвид на  изложените по-горе доводи може да се направи заключение, че реализирането 

на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората. 
 
 

 1.2. Въздействие върху материалните активи. 
 Изпълнението на инвестиционното предложение ще доведе до увеличаване на 
материалните активи на Възложителя, като с това ще окаже положително въздействие, и ще 
увеличи тяхната стойност. 
 
 

1.3. Въздействие върху културното наследство. 

В площадката и в близост до нея няма регистрирано културно наследство. По характер самото 
ИП няма отношение към културното наследство, и в тази връзка не се очаква то да окаже въздействие 
върху . 

 
  

1.4. Въздействие върху атмосферния въздух. 

 Инвестиционното предложение не е свързано с изграждането на отоплително системи за 
сградите, в които ще се отглеждат овцете.  
 
 

 1.4.1 Вентилация на сградите за отглеждане на овце и доилната зала. 

 Вентилирането на сградите за отглежданена овце е решено посредством използването на 
естествените движения на въздушните маси, посредством монтирането на щори по дължината на 
сградите. 

 Овцете отделят 1,2 ÷ 1,5 литра водна пара на ден. Изпарената влага от пода от урина и 
евентуален разлив от поилките увеличава водните пари до около 2 л/ден/овца. 

За да се изнесе тази влага и температура от помещението ще необходим приток на пресен 
въздух средно за зимния период около 30 м3/ден/овца, а през летния това количествено може да 
се увеличи до 100 – 120 м3/ден/овца за да може да се поддържа оптимална температура от 10 ÷ 
12˚С през зимата,  и 25 ÷ 30˚С през лятото, както и относителна влажност на въздуха от 70 ÷ 75 
%. 

Тези показатели ще се постигат с монтирането на стените щори с ел.задвижване с височина 
1,5 метра по цялата дължина на сградите двустранно. Въздухът ще излиза през покривните 
фонари, които също са по цялата дължина с изключение на крайните полета. 

Отворът на щорите и на фонара ще се регулират автоматично от малка метеостанция.  
Допълнително са предвидени по 3 таванни вентилатора с мощност по  
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0,5 квт на сграда с вертикална ос с дебит 21 000 м3/ч с диаметър 140 см. Тези вентилатори са 
бавнооборотни и се монтират около средата на сградата. Предвижда се и монтаж  4 осови 
вентилатори на хоризонтална ос за създаване на хоризонтално движение на въздуха при високи 
летни температури. Вентилаторите са по два броя на всяка половинка на сградата. Дебитът на 
тези вентилатори е по 34 000 м3/ч с диаметър 130 см и мощност 1,1 квт.   

 
Доилната зала ще има естествена и изкуствена вентилация за отстраняване на влагата и 

поддържане на температурата.  
Естествената вентилация се осъществява с вентилационни щори от двете страни на 

сградата, през които въздухът ще влиза в сградата, и от фонар на билото на сградата, през който 
излиза топлият влажен въздух. За преодоляване на летните температури при доене ше са 
предвидени 3 вентилатора на вертикална ос окачени за тавана с дебит по 21 250 м3/ч с диаметър 
1 400 мм. с мощност 90 вата.  

 
 

1.4.2 Замърсители отделяни в атмосферния въздух. 

Интензивното отглеждането на  животни и птици е свързано неминуемо с отделянето на 
замърсители в атмосферния въздух. При отглеждането на овце основните замърсители,които се 
очакват са: 
 

• амоняк;  

• метан и НМЛОС (от екскрементите на овцете при овлажняване на торта);  

• малки количества азотни оксиди  
Предвид избраната технология за естествена вентилация, може да се каже, основна роля за 

разсейването и намаляване въздействието на емисиите върху качеството на въздуха ще имат 
съответно: 

- Топография на терена в района  
- Характер на местността в която е разположена производствената площадка 
- Наличие, в близост до източниците, на сгради с височина съизмерима сградата 

източник на емисии 
- Метеорологични параметри  
 

• Топография на терена в района . 

Районът в който се предвижда изпълненито на ИП   е равнинен, извънградски район.  
В околните терени не се няма силно изразени релефни форми (възвишение и дерета). В 
района на площадката на ИП не се намират големи повърхностни водни обекти, които 
окажат влияние върху разпространението на емисиите в атмосферния въздух.. Околните 
територии са равнини и открити. 
 

• Характер на местността, в която е разположена площадката  предмет на ИП 

Местността в района на площадката представлява покрайнините на с. Йорданово, 
община Силистра, и е с малка плътнст на застрояване - основно, с едноетажни жилища 
до 6 м. във височина.  Размера и вида на населеното место не предполага разлика  
температурите и няма да окаже влияние върху силата и посоката на съществуващите 
въздушни течения. 
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• Наличие, в близост до източниците, на сгради с височина съизмерима сградата 

източник на емисии. 

В близост до бъдещата сградите не са налични съществуващи съизмерими сгради. Във 
връзка с това не би следвало в района да се появява ефекта на аеродинамичната сянка, 
водещ до задържане на замърсителите в междусградното пространство. 
 
 

• Метеорологични параметри  

Най-близката метеостанция източник на данни за климата в района на с. Йорданово е 
разположена в гр. Силистра. 

В климатично отношение, територията на Община Силистра принадлежи към 
Умереноконтиненталната област - района на Крайдунавските низини и най-северните 
участъци на Лудогорско-Добруджанския район. Най-характерните белези на климата в 
района са топло лято и студена зима, голяма годишна амплитуда на температурата на 
въздуха, пролетно-летен максимум и зимен минимум на валежите и ежегодна сравнително 
устойчива снежна покривка с различна продължителност в зависимост от надморската 
височина.  

Преобладаващите ветрове имат югозападна посока, а средногодишната сума на 
валежите е под средната за страната.  

 

Температура на въздуха  
Абсолютните температури в района се движат от –32,2°С до около +41°С  

Средногодишната температура на въздуха е 11,6°С. 
Есенното понижение на температурата става със същия темп, както и пролетното 
повишение. Средната денонощна температура на въздуха спада под 10°С към 25 
октомври, а под 5° С – към 20 ноември.  

Всеобщото повишение на температурата на земната атмосфера, регистрирано в 
последното столетие, е характерно и за община Силистра. Това особено проличава от 
данните на “Климатичен справочник на България”, т. І и тези от Институт по география 
при БАН, осреднени за периода 1971-2001 г. 

 

Табл. 1: Средно месечна и годишна температура на въздуха (по климатичен справочник) 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

-1,7 0,8 5,3 11,8 17,3 20,8 23,0 22,4 18,2 12,6 7,1 1,5 11,6 

 
Съгласно данни от посочените по-горе източници, за 30 годишния период 1971-2001 г., 
средногодишната температура на въздуха се е завишила с 0,2°С (ГИ на БАН). Особено 
голямо е завишението през студените месеци: за м. януари от –1,7°С температурата се 
повишава на –0,2° С, а летните месеци почти запазват средните си стойности. 
 
 

Валежи и влажност на въздуха  

Режимът на валежите в общината има подчертано континентален характер, с летен 
(юнски) максимум и зимен (февруарски) минимум. Средногодишните количества са около 
500 мм, т.е. значително по-малко от средногодишното валежно количество за цялата 
страна (650 мм).  
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През последните десетилетия се оформя трайна тенденция към намаляване на 
валежите с около 8 – 10 %. Характерна особеност за валежите е, че през лятото и есента 
има по 4 – 5 безвалежни периода със средна продължителност 9 – 15 дни. В отделни 
години засушаванията имат и по-голяма продължителност. 

 

Табл. 2: Средномесечни и годишни валежи (мм) 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ год. зима про-

лет 

лято есен 

37 29 32 39 51 66 55 39 31 36 47 39 500 105 123 159 113 

 
 

Образуване на мъгли   
 В резултат на голямата водна повърхност на р. Дунав, често се проявяват мъгли, които 
затрудняват корабоплаването. Мъглите са характерно явление за студеното полугодие, когато е и 
най-високият процент тихо време. За станция Силистра средногодишният брой на дните с мъгла 
е около 26. Понякога те са с продължителност няколко денонощия. Най-голяма повторяемост 
мъглите имат в сутрешните часове, което се обяснява с радиационния фактор. 

Табл. 4: Брой дни с мъгла 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

5,1 3,2 1,3 0,4 0,3 0,0 0,5 0,9 2,3 3,8 3,8 5,5  

 

Ветрови условия  
Откритостта на Силистренската община и равнинният терен способстват за 

проявление на ветровете. Преобладаващите ветрове имат югозападна посока, а втори по 
значимост са ветровете със североизточна посока. Разглеждан по сезони, ветровият режим 
показва преобладаване през зимния период на ветровете със североизточна компонента. 
Със североизточните ветрове се свързват и валежите през този период.  

Средната годишна скорост на вятъра е 1,9 м/сек, като скоростта на вятъра се 
колебае в доста широки граници. През зимния период средната скорост достига от 2,8 м / 
сек за м. декември до 3,0 м / сек за м. януари. През този сезон с най-висока средна скорост 
се проявяват северните ветрове – 5,5 м / сек. 

 

Табл. 3: Честота на вятъра по посоки (%) 

Посока N NE E SE S SW W NW тихо 

Честота  % 11,7 17,4 11,3 11,2 9,8 18,2 12,0 9,4 29,0 
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  Роза на вятъра по 16 посоки (честота в %) в ст. Силистра за периода 1999–2013 г. 
 

 

      
 
 
 От всички климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на вредните 
вещества от дейността в атмосферата е вятърът. От представяеното се вижда, че ветровете със 
западна и южна компонента  - от юг, от югозапад, от запад и от северозапд предсатвляват близо 50% 
от всички ветрове в района. Разглеждайки възможностите за задържане и натрупване на замърсители 
във въздуха значение също така има случаите на тихо време. За района средения процент на тихо 
време е 29 % от наблюдаваните дни., т.е. потенциалът на замърсяване е сравнително голям. Един от 
най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на разсейване на атмосферните примеси е 
честотата на случаите на "тихо" време, когато скоростта на вятъра е под 1 m/s. За района на гр. 

Силистра е отчетено,  като проблем наличието на финни прахови частици под 10 µm. Обикновенно 
това се наблюдава през отплителния период на годината, и в повечето случай е заедно с 
температурни инверсии непозволващи разсейването на емитираните замърсители. Предвид 
откритостта на територията на ИП,  по-високата надморска височина и релефните дададености 
на района е причина да може да се очаква, че такива явления ще бъдат с по-малка повторяемост. 
 В заключение на база преобладаващите ветрове може да се каже че  емисиите от 

овцефермата при нормални метеорологични условия са насочени предимно в посока североизток, 

изток извън населеното место. На база на това фермата не следва да оказват отрицателно 
въздействие върху атмосферния въздух по отношена емисиите получаващи се при отглеждане на 
животните. 
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 При отглеждането на овцете стриктно ще прилага практиката за намаляване емисиите на 
амоняк (NН3), чрез регулиране на състава на фуражите за овце посредством подходящо съчетание на 
протеините. Липсата на влажна или мокра торова маса (постеля) води до липса, или силно 
редуциране на емисии на неметанови летливи органични съединения (НМЛОС) както и на метан 
 
 
 

 1.4.3. Неорганизирани емисии в атмосферния въздух 
Неорганизирани изпускане на емисии е това изпускане, при което веществата биват отделяни 

в атмосферния въздух разсредоточено от дадена площадка, например дейности на товарно-
разтоварни площадки, открити складове за прахообразуващи материали и др.  

Основни източници на емисии от транспортна и специализирана техника са:  
- Камиони;  

- Автокран;  

- Багер; 
Строителната механизация е оборудвана основно с дизелови двигатели. От нейната работа в 

рамките на строителната площадка ще има отделяне на емисии на: 
- серни оксиди (SOx); 
- азотни оксиди (Nox); 
- летливи органични с-я (ЛОС); 
- въглероден окси (СО) 
- сажди 
По време на строителството е възможно локолно повишение на праховите частици на 

строителната площадка и близки на нея съседни имоти. 
 Основната дейност по отглеждане на овце  не създава ситуации на неорганизирани емисии, на 
вредни вещества. Както беше посочено, чрез монтиране на щори по дължина на сградите  в по-
голямата част от годината въздушния обмен  в сградите за отглеждане ще бъде свободен и ще се 
дължи на естествените въздушни течения в района на площадката.  
 

  

1.4.4. Емисии на интензивно миришещи вещества  в атмосферния въздух 

Отглеждането на овце е дейност, при която се отделят специфични миризми. Те в 
голямата си част са интензивно миришещи вещества. Характерно за тях е, че те съдържат 
неприятно миришещи компоненти (кетони, алдехиди, меркаптани, феноли, сероводород, 
амоняк).  

Един от основните фактори за нивото на емисиите на метан, амоняк и неприятно миришещи 
вещества е водата. Модерните технологии за автоматично поене на овцете, не позволяват 
навлажняване на постелят и торта и свеждат до минимум условията за отделяне тези замърсители.  

Друг начин за намаляването редуциране на миризмите от екскрементите и от биохимични 
продукти от  микробиологични процеси е изполването на добавки (ензими) към фуражите за 
изхранване. 

Към настоящият момент Възложителя отглежда в собствена съществуваща сграда в съседен 
имот с идентификатор 34134.49.5 около 200 овце заедно с приплодите им. До настоящия момент от 
тази му дейност, няма получавани оплаквания (сигнали или жалби) за наличие на интензивно 
миришещи вещества във въздуха в района и прилежащите му територии. За районна на тази 
ферма, а и за други на територията на общината не са провеждани емисионни или имисионни 
измервания за установяване на нивата на интензивно миришещи вещества.  
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 1.5. Въздействие върху водите. 

По време на изгражданетона обекта въздействието върху водите ще бъде вп ряка зависимост 
от изправността на ползваната механизиация. Възможно е при аварии да има локално 
замърсявания на повърхността от там и на повърхностни води в района на площадката при наличие 
на валежи.  

По време на експлотация на животновъдния обект ще бъдат формирани два типа отпадани 
води – производствени и битово-фекални, 

Отпадните производствени води, ще са замърсени основно с остатъчни мазнини от млякото. 
За улавяне на мазнините е предвиден маслозадържател, като след преминаване на водите през него 
те ще отиват в черпателен резервоар с водоплътни стени. Обема на резервоарът от 12 м3 е 
достатъчен за около 20 - дневно съхранение. Годишното количестово отпадните производствени 
води е изчислено на  240 м3 годишно (20 м3 месечно). 

Замърсени частично с мляко ще са и отпадните води от промивното устройство за доилни 
апарати, от помещението за млечните танкове и от доилната шахта.  

Водите от измиване на чакалните преди и след издояване ще се заустват директно в 
черпателния резервоар, в който се заустват отпадните води замърсени с мляко преминали през 
мазнинозадържателя.  

Битовите отпадни води от двама доячи, управител и ветеринар ще са в обем от 0,3 м3/ден и 
ще постъпват в отделен черпателен резервоар от 8 м3 с водоплътни стени.  

Черпателните резервоари се изпразват с налично ремарке-цистерна, като течността се 
инкорпорира в собствени земеделски земи. 

Водите с битово-фекален произход, ще бъдат предавани на местното ВиК дружество. 
Торовите маси заедно с постелята ще се съхраняват на бетонова площадка в съседния 

имот ПИ 34134.49.1. Площадката ще се осигури с бетонови бордове за да не протичат дъждовни 
води и се предвижда ограждането й. Освен това тя ще има възможнст за покриване й с 
полиетиленово фолио за ограничаване на неоприятните миризими, достъпа на атмосферни води 
и насекоми.Угнилият тор се предава на земеделски производители за наторяване на 
обработваеми площи.  

В обхвата на  ИП  не се предвижда ползване на подземни води от собствени водоизточници 
и/или изграждане на такива. Инвестиционното предложение няма да въздействие върху 
повърхностни/подземни водни обекти. За основната дейност ще бъдат използвани само площите в 
животновъдната сграда – след доставка в животновъдните помещения те не напускат сградата през 
целия жизнен цикъл.  Подът на сградите ще бъде бетонов за по-лесно механизирано почистване 

На база на посоченото може да се каже че не се очаква въздействие върху повърхностни води.  

С  изпълнение на ИП  ще има увеличение на обслужващия персонал, респ. количествено 
увеличение на формираните битово-фекални отпадъчни води. Въпреки това това няма да доведе 
до осезаем кумулативен ефект върху повърхностни води. 
 
 
 
 

1.6. Въздействие върху почвите.  
В експлотационния период на обекта не се очакват отклонения в качеството на почвите в 

района.  
За изпълнение на инвестиционното предложение е планувано използване на вече 

урбанизирана територия, които е била изложена на влияние в миналото  - терена е бивш стопаски 
двор. За основната дейност ще бъдат използвани само площите в животновъдната сграда – след 
доставка в животновъдните помещения те не напускат сградата през целия жизнен цикъл.  
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Подът на сградите ще бъде бетонов. Във връзка с това  не се очаква пряко въздействие 
върху компонент почви.  

По отношение на добрата практика за предаване на образуваните торови маси за 
наторяване на земеделски земи очакваното въздействие може да бъде определено, като непряко 
положително въздействие върху качеството на почвите.  

За това въздействие въздействие е наличен кумулативен ефект с ниска степен. 
 

 

 

1.7. Въздействие върху земните недра.  
Изпълнението на ИП по своята същност няма потенциал за въздействие върху земните 

недра. 
За изпълнение на инвестиционното предложение е планувано използване на вече урбанизирана 
територия, която е била изложене на влияние в миналото  - терен е бивш стопаски двор. 
 То не предполага наличието на кумулативн ефект върху земните недра. 
 
 
 

1.8. Въздействие върху ландшафта.  
По настоящем в разглежданият имот не е извършено застрояване. Инвестиционното 

предложение  цели използване на терени от урбанизирана територия. Околните земеделски 
територии в обхвата на стопаснкия двор са с почви, които са били изложени на отрицателно 
въздействие в миналото. С изпълнение на ИП съгл. запповедста за допускане изготянетона ПУП-
ПЗ е предвидено  озеленяване  свободните от постройки терени.  

Тези мерки следва да доведат до засилване на положителното въздействие вследствие от 
облагородяване на района и обособяване на единен ландшафт на територията на площадката – 
кумулативен ефект с ниска степен.  

В експлоатационния период на обекта не се очакват отклонения в качеството на 
ландшафта в района.  
 
 
 

1.9. Въздействие върху биологично разнообразие.  
Имотът, в който се предвижда изпълнението на ИП е част от урбанизираната територия на 

с. Йорданово, община Силистра. В миналото е бил позлзван за стопаснки двор. В тази връзка в 
него не се срещат характерните за защитена зона видове растения и животни. Околните терени, 
които не попадат в защитената зона също представляват имоти със стопански постройки и 
земеделски земи, (част от тях част от бишвия стопански двор, в които също не се срещат 
защитени видове.  

Предвидената дейност, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху 
защитените видове и местообитания в защитената зона.  

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време на 
експлоатацията на овцефермата за отглеждане на овце. В заключение може да се оцени липа на 
кумулативен ефект върху биологичното разнообразие.  

1.10. Въздействие върху защитени територии.  
Инвестиционното предложение не се свързва с въздействие върху защитени територии. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 
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на разположените в близост до инвестиционното предложение. 
Изграждането на Националната екологична мрежа (НЕМ) става според изискванията на 

Закона за биологичното разнообразие. Целите, които тя има са: дългосрочно опазване на 
биологичното, геологично и ландшафтно разнообразие; осигуряване на достатъчни по площ и 
качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция, линеене и 
зимуване на дивите животни; създаване на условия за генетичен обмен между разделени 
популации и видове; участие на Република България в европейските и световни екологични 
мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитени територии. 

Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според 
изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват според 
изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. 
В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски места, 
важни места за растенията и орнитологични важни места. 

Съгласно писмо на Директорът на РИОСВ-Русе с изх. № АО-1938 (2) / 11.05.2020 г. 
площадката на ИП не засяга елементи от Националната екологична мрежа.  Посочената дейност 
се изпълнява и в момента ,и не са констатирани въздействия върху зоната на защита. Най-близко 
разположената зона за защита е: 

• Зашитена зона  ”Лудогорие – Сребърна” (BG0000169)- защитена зона по Директива 
92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
включена в списък от защитени зони приет с Решение на МС № 122 / 02.03.2007 г., 
ДВ. бр. 21/09.03.2007г.). Най-близката нейна граница се намира на около 50 метра от 
площадката  предмет на ИП. 
- площа на зоната –  зоната обваща територия в рамките на три общини от област 
Силистра – Силистра, Алфатар и Ситово, като общата площ на зоната е 52 238 дка. 

 
На опазване в зоната подлежат следните видове: 
- Местообитания 

 

 Сладководни местообитания 

3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от типа Littorelletea 
unifloraeн и/или  
Isoeto-Nanojuncetea 

3150 Естествени еутрофни езера  с растителност от типа  
Magnopotamion или  Hydrocharition 

 Естествени и полуестествени тревни формации 

6110 Отворени калцифилни или базифилни  тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 
 

6210 Полуестествени сухи тревни и храстови  съобщества върху варовик (Festuco 
Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 
 

6250 Панонски льосови степни тревни съобщества 

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 
алпийския пояс 
 

 Гори 

91G0 Панонски гори с Quercus petraea and Carpinus betulus Pannonic woods with Quercus 
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petraea and Carpinus betulus  

91Н0 Панонски гори с Quercus pubescens  Pannonian woods with 

91I0 Eвpo-cu6upcku степни гори с  Quercus spp 

91М0 Балкано-Панонски церово-горунови гори 

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 

91E0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и  Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae ) 

 
- безгръбначни 

Алпийска розалия (R. Alpina) 

Бръмбар рогач (L. cervus) 

Буков сечко (M. funereus) 

Леукориния (L. pectoralis) 

Лицена (L. dispar) 

Обикновен сечко (C. cerdo) 

Ценагрион (C. ornatum) 

 
- риби 

Виюн (M. fossilis)  

Горчивка (Rh. sericeus) 

Обикновен щипок (C. taenia)  

 

- земноводни и влечуги 

Голям гребенест тритон (T. karelinii)  

Добруджански тритон (T. dobrogicus) д 

Жълтокоремна бумка (B. variegata)  

Об. блатна костенурка (E. orbicularis)  

Смок (E. sauromates)  

Червенокоремна бумка (B. bombina)  

Шипобедрена костенурка (T. graeca)  

Шипоопашата костенурка (T. hermanni)  

 
- бозайници 

Добруджански хомяк (M. newtoni) 

Лалугер (S. citellus)  

Пъстър пор (V. peregusna)  

Степен пор (M. eversmanni) 

 
- прилепи 

Дългокрил прилеп (M. schreibersii)  

Широкоух прилеп (B. barbastellus)  

 
В обхвата наплощадката предмет на ИП представлява част от  урбанизирана в миналото  

територия на населеното място – бивш стопански двор. На територията му не се срещат  
посочените горе видове местообитания и животни. Съседните терени, които не са в обхвата на 
защитената зона също представляват урегулирани поземлени имоти, пътища, и обработваеми 
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земеделски земи, в които не се срещат защитени видове. Отглеждането на овце с цел добив на 
мляко, като дейност няма да въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради  
разстоянието до защитената зона.  

Основавайки се на гореизложеното може да се заключи, че ИП няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации на видове, 
предмет на опазване в ЗЗ ”Лудогорие-Сребърна”. 
 
 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

По време на стротелството и последващата експлотация на овцефермата дейностите няма 
да представляват риск от възникване на големи аварии.  

И по време на двата периода на площадкат на ИП няма да има производство, съхранение или 
употреба на големи количества опасни химични вещества и смеси. 

 

 

 4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

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

 
Вида на въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите на околната 

среда и човешкото здраве е представено по отделно по компоненти и обобщено в табличен вид. 

 
4.1. Върху въздуха  
- По време на строителството – въздействието, което се очаква ще е пряко, краткотрайно, 
временно, отрицателно въздействие най-вече се територията на площадката (емисии 
прах). Не се очаква кумулативен ефект. За намаляване на въздействието от основно 
значение ще е прилагане на мерки за предотвратяване на неорганизирани емисии на прах .  

- По време на експлоатационния период - въздействието, което ще е пряко, дълготрайно, 
постоянно, отрицателно въздействие най-вече се територията на площадката (емисии 
амоняк  и прах от животновъдния процес). Не се очаква кумулативен ефект. За 
намаляване на въздействието от основно значение ще е правилно прилагане на 
технологията за отглеждане на овце.  

 
4.2 Върху водите  
- По време на строителството - не се очаква въздействие. ИП не предвижда ползване на води 
от собствени водоизточници и/или изграждане на такива. Няма да има  въздействие върху 
повърхностни/подземни водни обекти.  

- По време на експлоатационния период - не се очаква въздействие. ИП не предвижда 

ползване на води от собствени водоизточници и/или изграждане на такива. Няма да има  
въздействие върху повърхностни/подземни водни обекти.. За основната дейност ще бъдат 
използвани само площите в животновъдната сграда – след доставка в животновъдните 

помещения те не напускат сградата през целия жизнен цикъл.  Подът на сградите ще бъде 
бетонов за по-лесно механизирано почистване, и ще възпрепятсва преминаване на 
замърсители в подземните води. Не се предвижда съхранение на торова маса на територията 

на овцефермата.  

 
4.3 Върху почвата  
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- По време на строителството - не се очаква въздействие. ИП не предвижда изпълненеето 
на големи изкопи. Основата на сградата ще бъде върху ивечести основни.   

- По време на експлоатационния период - не се очаква въздействие. Подът на сградите ще 
бъде бетонов за по-лесно механизирано почистване, и ще възпрепятсва преминаване на 
замърсители в почвите. 
 
4.4 Върху земние недра 
- По време на строителството - не се очаква въздействие. ИП не предвижда изпълненеето 
на големи изкопи. Основата на сградата ще бъде върху ивечести основни.   

− По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Подът на сградите ще бъде 
бетонов за по-лесно механизирано почистване, и ще възпрепятсва преминаване на 
замърсители в почвите. 
 
4.5 Върху ландшафта 
- По време на строителството - не се очаква въздействие. 
- По време на експлоатационния период - не се очаква въздействие.  ИП  цели използване 
на терени от урбанизирана територия. 

 
4.6 Върху биологичното разнообразие 
-  По време на строителството - не се очаква въздействие. ИП ще се изпълнява в територия  
повлияна от антропогенно въздейстие в миналото. 
- По време на експлоатационния период - ИП  ще бъде в урбанизирана територия, 
повлияна от антропогенно въздействие и отсъствие на присъщо  района  биологично 
разнообразия в границите й. 
 
4.7 Върху материалното и културното наследство  
- По време на строителството – не се очаква въздействие.  
- По време на експлоатационния период - не се очаква въздействие. ИП ще бъде в 
урбанизирана територия. В обхавата на площадката  за изпълнеие на ИП  не попадат в 
зони и обекти от материалното и културното наследство в района.   
 
4.8 Върху персонала 

- По време на строителството – въздействието, което се очаква ще е пряко, краткотрайно, 
периодично, отрицателно въздействие най-вече  на територията на площадката. Не се 
очаква кумулативен ефект.  За намаляване на въздействието от основно значение ще е 
спазването на правилата за безопасни и здравословни условия на труд.   
− По време на експлоатационния период - въздействието, което се очаква ще е пряко, 
краткотрайно, периодично, отрицателно въздействие най-вече  на територията на 
площадката. Не се предполага кумулативен ефект. За намаляване на въздействието от 
основно значение ще е спазването на правилата за безопасни и здравословни условия на 
труд.  
 
 
4.9 Върху населението 
- По време на строителството  - въздействието, което се очаква ще е непряко, временно, 
краткотрайно, положително въздействие върху местното население. Следствие 
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изпълнението на ИП се очаква разкриване на временни работни места в район с висока 
безработица.   
- По време на експлоатационния период - въздействието, което се очаква ще е непряко, 
постоянно, дълготрайно положително въздействие върху населението в района. Следствие 
изпълнението на ИП се очаква разкриване на постоянни работни места в район с висока 
безработица.  
 
4.10 От генериране на отпадъци  
- По време на строителството  - въздействието, което се очаква ще е непряко, периодично, 
краткотрайно, отрицателно въздействие по отношение на образуваните отпадъци.  
Тяхното третиране и/или обезвреждане ще е свързано с допълнителни разходи за 
възложителя.  За намаляване на въздействието от основно значение ще е спазване 
йерархията по управление на отпадъците съгласно ЗУО – приоритетно предаване на 
отпадъците за оползотворяване (при възможност).  

- По време на експлоатационния период - въздействието, което се очаква ще е непряко, 
периодично, дълготрайно, отрицателно въздействие по отношение на образуваните 
отпадъци. Третирането им е свързано с допълнителни разходи за възложителя. За 
намаляване на въздействието от основно значение ще е спазване йерархията по 
управление на отпадъците съгласно ЗУО – приоритетно предаване на отпадъците за 
оползотворяване (при възможност).  

 

4.11 От рискови енергийни източници 

- По време на строителството  – не се очаква въздействие.  
- По време на експлоатационния период - не се очаква. ИП не е свързано с употребата на 
такива енергийни източници.  
 

4.12 Върху материалните активи 

- По време на строителството  – очаква се пряко, краткотрайно, положително въздействие. 
Инвестиционното предложение е свързано с увеличаване материалните активи на 
възложителя.  
- По време на експлоатационния период - въздействието, което се очаква ще е пряко, 
постоянно, дълготрайно, положително въздействие. ИП води до увеличаване 
материалните активи на възложителя.  
 
4.13 От генетично модифицирани организми  
- По време на строителството  – не се очаква въздействие.  
- По време на експлоатационния период - не се очаква. Инвестиционното предложение не 
е свързано с подобни организми  
  
4.14 Дискомфорт  
- По време на строителството  - въздействието, което се очаква ще е пряко, периодично, 
краткотрайно, отрицателно въздействие по отношение емисии на шум в околната среда от 
строителната дейност. За намаляване на въздействието от основно значение ще е  
използването на изправна строителна техника.  

- По време на експлоатационния период - въздействието, което се очаква ще е пряко, 
периодично, дълготрайно, отрицателно въздействие по отношение емисии на шум в 
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околната среда от дейността на овцефермата. За намаляване на въздействието от основно 
значение ще е редовната поддръжка на технологичното оборудване.  
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Табл. 4: Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение  

 

 

Въздействие 

Вероятност на 
поява на 

въздействието 

Териториа

лен 
обхват на 

въздействи

ето 

Вид на въздействието Степен на 

въздействието 
Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяване, 

намаляване или 

компенсиране на 

отрицателно 

въздействие 

   Положителн/ 

отрицателно 

Пряко/ 

непряко 

 Честота Продължи- 

телност 

Кумулатив

-ност 

 

ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 
1.1. Върху въздуха очаква се площадката отрицателно пряко ниска периодич

-но 
краткотрай-

но 
не Спазване на мерки за 

редуциране на 

неорганзирани емисии 

1.2 Върху водите повърхностни 
води - не се 

очаква 

не не не не не не не не 

 подземни води - 

не се очаква 

не не не не не не не не 

1.3 Върху почвата не не не не не не не не - 

1.4 Върху земните 

недра 

не не не не не не не не - 

1.5 Върху 
ландшафта 

не не не не не не не не - 

1.6 Върху 
биологичното 

разнообразие 

не не не не не не не не - 

1.7 Върху 

материалното и 
културно 
наследство 

не не не не не не не не - 

1.8 Върху 
персонала 

очаква се площадката отрицателно пряко ниска периоднч
-но 

краткотрай-
но 

не Спазване правилата за 
безопасност 

1.9 Върху  
населението 

очаква се населеното 
място 

положително не 
преяко 

средна периодич
-но 

краткотрай-
но 

не нови работн места 

1.10 От 

генерирането на 
отпадъци 

очаква се фермата отрицателно не пряко ниска периодич
-но 

краткотрай-

но 

не Приоритетно 

предаване за 
оползотворяване 

1.11 От рискови 
енергийни 
източници 

не се очаква не не не не не не не - 

1.12. Върху очаква се възложите- положително пряко средна постоян- краткотрай- не - 
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материалните 
активи 

ля но но 

1.13 От генетично 
модифицирани 

организми 

не се очаква не не не не не не не - 

1.14 Дискомфорт очаква се на 
площадката 

отрицателно пряко  ниска периодич
-но 

Краткотрай
-но 

не използване на 
изправна строителна 

техника 

ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ПЕРИОД 

1.1. Върху въздуха очаква се площадката отрицателно пряко ниска периодич
-но 

дълготрай-
но 

не Спазване на 
технолигията при 

отглеждане 
животните  

1.2 Върху водите повърхностни 
води - не се 

очаква 

не не не не не не не не 

 подземни води - 
не се очаква 

не не не не не не не не 

1.3 Върху почвата не не не не не не не не - 

1.4 Върху земните 
недра 

не не не не не не не не - 

1.5 Върху 
ландшафта 

не не не не не не не не - 

1.6 Върху 
биологичното 
разнообразие 

не не не не не не не не - 

1.7 Върху 
материалното и 

културно 
наследство 

не не не не не не не не - 

1.8 Върху 

персонала 

очаква се Територито
-рията на 

животновъд
ния обект 

отрицателно пряко ниска периоднч
-но 

дълготрай-

но 

не Спазване правилата за 

трудова безопасност 

1.9 Върху  

населението 

очаква се населеното 

място 

положително не 

преяко 

средна периодич
-но 

дълготрай-

но 

не Осигуряване на 

дълготрайна трудова 
заетост 

1.10 От 

генерирането на 
отпадъци 

очаква се фермата отрицателно не пряко ниска периодич
-но 

дълготрай-

но 

не Приоритетно 

предаване за 
оползотворяване 

1.11 От рискови 
енергийни 

не се очаква не не не не не не не - 
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източници 

1.12. Върху 

материалните 
активи 

очаква се възложите-

ля 

положително пряко средна постоян-

но 

дълготрай-

но 

не - 

1.13 От генетично 

модифицирани 
организми 

не се очаква не не не не не не не - 

1.14 Дискомфорт очаква се 
- шум 

Сградите за 
отглеждане 

и доене 

отрицателно пряко ниска периодич
-но 

дълготтрай
-но 

не Подръжка на изправна 
техника за 

вентиалация и доене 
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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.). 

Предвижда се дейностите по изпълнение на  ИП да се извършват на територия 
собственост на Възложителя. От географска гледна точка площадката и самото населено място 
предмет на инвестиционното предложение попадат в североизточната част на Дунавската 
равнина. Село Йорданово е населено място образувано от  три махали, които се разделят от 
разстояния в порядъка от 350-400 м межу регулационните граници на всяка една от тях. Часта от 
населеното място, която е най-близо до площадката на ИП е с площ от 386 дка. По данни от ГД 
ГРАО населението по постоянен адрес в с. Йорданово е 753 жители.  

Инвестиционното предложение се очаква да има обхват на въздействие в рамките на 
имотът, където ще  се осъществяват дейностите, без да  се засяга населението на  селото. 

Информация за обхвата на възможните въздействия  е представена в Таблица: № 4 
Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното 
предложение 

 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Очкаваните  въздействия от изпълнение на ИП са пряка зависимост от предвидените в 
инвестиционното предложение дейности от една страна  и предвидените  мерките – технически и 
технологични за намаляването или предотвратяването им.  

Информация за вероятностите за поява на въздействие са отразени в Таблица № 4 -  
Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното 
предложение.  

Не се очаква въздействията да  са интензивни по своя характер и да водят до 
комплексност. 

 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

За периода изграждане на животновъдния обект въздействието ще бъде периодично с 
продължителност в рамките на работното време. 

За периода експлоатация на животновъдния обект въздействието ще бъде постоянно и 
дълготрайно, а по отношение на персонала зает с отглеждането на животните ще бъде перидично 
в рамките на работния ден. 

Спецификата на работния процес и технологичната организацията предполага следния  
работниятен график, е както следва:  

- отглеждане не животни и добив на мляко -  1 работна смяна, 8 часа, 7 дена в 
седмица;  

- администрация – 1 работна смяна, 8 часа, 5 дена в седмица.  
В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очакват промени в 

екологичното състояние на района. 
По своя характер въздействието е в пряка зависимот от основната дейност свързана с 

отглеждането на животните. В тази връзка всички въздействия проитичащи от нея могат да бъдат 
обратими. 
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8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

Инвестиционното предложение ще се изпълни в имот собсветност на Възложителя. Към 
настоящият момент  той е собственик  на всички сградите в стопанския двор, като в една от тях с 
идентификатор 34134.49.5.1 в момента се отглежат овце и е ригистриран животновъден обект 
съгл. чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (Обн. ДВ. бр.87 от 1 ноември 2005 
г. посл. изм. и доп. ДВ. бр.52 от 09.06. 2020 г. С изпълнението на ИП и стартиране на дейността 
тази сграда ще се преустанови ползването й. 

 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Намаляването  на негативните въздействия е възможно, чрез заложените за изпълнение 
технологични решения:  

- Прилагане на най-добри налични технологии по отношение отглеждането на овце  в т.ч: 
� използване на автопоилки ограничаващи разливането на вода по постелята и 

торта, автоматични щори командвани от метео станция обезпечававащи 
постоянна естествена вентилация през всеки сезон; 

- Изготвяне и прилагане на на добър и балансиран хранителен режим;  

� използваните качествении добавки към фуражните смески – ензими, което, 
ще доведе до гарантирано максималното редуциране на миризмите от 
екскрементите и от биохимични продукти от микробиологичните процеси; 

- Спазване правила за добри земеделски практики.  

� Изграждане на   бетонова площадка  за събиране на тор осигурена с бетонови 
бордове за да не протичат дъждовни води и осигуряването на възможнст за 
покриване й с полиетиленово фолио за ограничаване на неоприятните 
миризими, достъпа на атмосферни води и насекоми  

� Предване на  торовите  маси да  за  наторяване  на земеделски  земи.   

   - Мониторинг и поддръжка на технологичните съоръжения.   
 

Всички предвидени и описани в настоящята информация технологични мерки и проектни 
решения   водят до  пряко или косвено до редуциране нивата на замърсителите емитирани в 
компонентите на околната среда.   

Изпълненеито на ИП не се свързва с друг вид отрицателно въздействие, което следва да 
бъде ефективно намалено. 

 

 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Изпълнението на ИП не предполага възникването на въздействия с 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. 

В таблицата по долу са описани на мерките, предвидени с цел предотвратяване, 
намаляване или, където е възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху 
околната среда. 
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№ 

по 

ред 

Мерки Период/фаза Резултат от 

изпълнението 

1. Изготвяне и прилагане на План за 
управление на строителните отпадъци в 
съответствие с чл. 4 от Наредба за 
управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни 
материали  
 

Преди 
започване на 
строителството 

Опазване чистотата на 
почвите, рециклиране 
на наличните 
рециклируеми 
отпадъци на 
площадката 

2. Изпълнение на строителните дейности  само 
в имота на инвеститора 

По време на 
строителството 

Опазване на съседните 
имоти от замърсяване 

3. Извозване на строителните отпадъци, 
съгласуване на маршрут и место за 
извозване на отпадъците с Община Силистра 

Преди 
започване на 
строителството 

Опазване чистотата на 
почвите; 
Опазване на съседните 
имоти от замърсяване 

4. Предаване на генерираните отпадъци за  
последващо оползотворяване или 
обезвреждане на база сключване на 
договори с лица, притежаващи 
разрешителни за дейности с отпадъци.  

По време на 
експлоатация 

Екологосъобразно 
управление   
отпадъците  
 

5 Недопускане депониране на торови маси на 
нерегламентирани места в и извън 
територията на овцефермата  

По време на 
експлоатация 

Опазване от 
нерегламентирано 
замърсяване с  торови 
маси 

6 Спазване технологията на почистване и 
съхранение на тор 

По време на 
експлоатация 

Редуциране емисиите 
на замърсители в 
атмосферния въздух 

7 Редовна поддръжка на системите за хранене 
и поене на животните 
 

По време на 
експлоатация 

Редуциране емисиите 
на замърсители в 
атмосферния въздух 

8 Сключване на договор за предаване на 
торови маси  на земеделски производители 
 

По време на 
експлоатация 

Подобряване 
качеството на почвите 

9 Сключване на договор за предаване на 
умрели животни за обвреждането им с 
екарисаж 
 

По време на 
експлоатация 

Безопасно обврезждане 
и ограничаване 
възможнста от 
предаване на 
инфекциозни болести.  

 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 
Към инвестиционното предложение не е проявен обществен интерес до настоящият момент. 

 

 

 Приложения: 1 бр. копие от Заповед № ЗК-605 / 01.02.2019 г; 
     1 бр. копие от Удостоверение за регистрация на животновъден обект. 


