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I. Информация за контакт с възложителя: 

 

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

 

„МАНТАР-А“ ЕООД, ЕИК 811189161, със седалище и адрес на управление: област 

Благоевград, община Петрич, с.Марикостиново – 2870 

 

2. Пълен пощенски адрес: област Благоевград, община Петрич, с.Марикостиново - 2870 

 

3. Телефон, факс и e-mail:  

 

4. Лице за контакти: Стоян Гошев, тел.0888360760 

 

 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

 

  При изготвянето на информацията за преценяване на необходимостта от оценка на 

въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение за „Изграждане 

на хипермаркет, хотел с ресторант  и жилищна сграда в имот с идентификатор  56126.600.325  

по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич, общ.Петрич, 

обл.Благоевград“, са спазени изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за 

опазване на околната среда и разпоредбите на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  

  Информацията е съобразена и с изискванията на нормативната уредба по биологично 

разнообразие по отношение съвместяването на процедурата по преценяване на 

необходимостта от ОВОС и преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие 

върху защитени зони, съгласно разпоредбите на чл.40 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС). 

 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

  Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в имот с 

идентификатор 56126.600.325 по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на 

с.Петрич. Имотът представлява  урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За 

друг вид производствен, складов обект“, разположен в регулационните граници на гр. Петрич. 

  Площ на имота 17679кв.м., като с настоящето инвестиционно предложение се 

предвижда същия да бъде разделен на самостоятелни урегулирани поземлени имоти и с 

площи и отреждане както следва: 

• УПИ V600.31 с площ 12202 кв.м., и който ще се отреди за „Хипермаркет“; 

• УПИ LXI600.32 с площ 4000 кв.м. и отреждане за „Хотел с ресторант“; 
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• УПИ LXII600.33 с площ 1000 кв.в и отреждане за „Жилищно строителство“ 

и новопровектирана улица с площ  476 кв.м.и широчина 3,50м. 

 

 
 

 В новообразуван УПИ V600.31, на площ от 12202кв.м. се предвижда да бъдат изградени 

сгради и съоръжения за изпълнение на предвидените функции – сграда за строителен 

хипермаркет, паркинг, трафопост, като зоната ще бъде предвидена за „Обществено 

обслужване“. 

 В УПИ LXI600.32 ще бъде изградена сграда с височина до 15м., в която ще бъде 

разположена една сграда за  ресторант с хотел, съответно и всички съпътстващи помещения 

за функциониране на обект (кухня, перални помещения, офиси, скадови площи и др.), като 

устройствената зона ще бъде „Обществено обслужване“. 

 В УПИ LXII600.33 ще бъде изградена сграда за жилищни нужди с височина до 10м.и 

устройствена зона  жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина. 

 Новопредвидената вътрешна улица ще обслужва УПИ V600.31 за зареждане и за достъп 

от клиетите на магазина. 

 Имот 56126.600.325 е разположен в регулацията на гр.Петрич. Имотът е водоснабден 

и елактроснабден от градските разпределителни мрежи. До имота има изградено 

канализационно отклонение до канализационен клон изграден в ул.“Свобода“ (граничеща с 



 

стр.4 от  25 

 

имота на изток). 

 Инвестиционното предложение е ново. 

 

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

предложения; 

  Имот 56126.600.325 е разположен в регулацията на гр.Петрич и представлява 

урбанизирана територия. В имота има изградени 4 броя сгради – 3 едноетажни постройки и 

една сграда на 5 етажа, представляващи бивш хлебозавод. 

 На изток, запад и юг от имота има изградени жилищни сгради и училище. На север е 

разположена помишлена зона на гр.Петрич. Предвид това е и предвиденото разделяне на 

имота, а именно имота с предназначение за хипермаркет ще бъде разположен в северната 

част, в южната част ще останат жилищната сграда и хотела. 

 Дейността, която се предвижда да се осъществява в имота не влиза в конфликт с 

ползването на съседните имоти. 

 Оценката  на  кумулативното  въздействие  е  извършена  при  отчитане  на степента 

на въздействие върху компонентите/факторите на околната среда. 

 

 Атмосферен въздух 

  Анализът на климатичните и метеорологични фактори в района на оценявания обект 

показва, че повечето от тях са благоприятни по отношение на самопречистващата 

способност на атмосферния въздух и не предполагат акумулиране на атмосферни 

замърсители. 

  По отношение на емисиите на замърсители на въздуха, кумулативното въздействие се 

очаква от  газови  емисии  от  транспортните  дейности,  свързани  с  реализацията на 

инвестиционното предложение  - доставка  на  готови  строителни  елементи, машини  и 

съоръжения, извозване на излишни насипни строителни материали и земни маси, превоз на 

работна сила и др. свързани с обслужване на строителния процес. По време на 

експлоатацията – от автомобилите на работещите и клиентите на обекта, от паркиращите 

автомобили. Очакваният кумулативен ефект по отношение на замърсяването на 

атмосферния въздух е жилищната и промишлена зота, както и автомобилния транспорт. 

Промишлените предприятия в района основно използват за отопление природен газ и/или 

електричество. След приключване на СМР обектите, сепредвижда за отопление и/или 

охлаждане да се използва електроенергия и пророден газ, предвид което не се очаква 

увеличаване на атмосферните замърсители. 

 Предвиденото за реализиране инвестиционно предложение няма да промени нивата 

на замърсяване на атмосферния въздух в района с газови и прахови емисии. 

 

  Повърхностни и подземни води 

  По  компонент  повърхностни води не се  очаква кумулативен ефект, поради това, че 

инвестиционното предложение не засягат този компонент. 

  Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже допълнително 

въздействие върху съществуващото количествено и химично състояние на подземните води, 

предвид това че инвестиционното предложение и съществуващия обект не водовземат от 

подземни води. 
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  Отпадъчни  води  - отпадъчни води, които ще се формират ще бъдат по харатер 

битови и ще бъдат включени в съществуваща канализационна мрежа на гр.Петрич. 

  Не се очаква кумулативно въздействие върху повърхностни и подземни води от 

реализация на инвестиционното предложение. 

 

  Земни недра и почви 

  Очакваните въздействия  върху  земните  недра и почвите  се  ограничават  само  в  

границите  на имота, предмет на инвестиционното предложение. Най-значимото от тях е 

механичното нарушаване на почвите от  направа на изкопите за основите на сградите и 

полагане на площадковата инфраструктура. Предвид това, че дейностите ще се извършват в 

имот, представляващ урбанизирана територия, в който има изградени сгради и съоръжения,  

следва че няма да се нарушават нови земеделски терени. 

 

  Ландшафт 

  Не се очакват нарушения в структура и функционирането на ландшафта в района. 

Промяна ще има в периода на строителство, но само в локалната структура, без въздействие 

върху основния тип ландшафт. Не се очаква кумулативно въздействие 

. 

  Растителност  

  Имота, предмет на инвестиционното предложение, не се управлява и поддържа през 

последните 15 години, в резултат на което съществуваща в имота растителност е силно 

видоизменена. От озеленяването към момента на площадката са налични само липи, част от 

които са в лошо състояние. Има самонастанила се дървесна растителност представена от 

айланти и акации, както и храстова и тревна растителност. 

  Въздействието върху растителната компонента като цяло ще е незначително предвид 

характера на наличната такава. След приключване на строителството се предвиждат 

ландшафтно-озеленителни мероприятия, които ще обхванат около 30% от имота. В 

съседните имоти има изпълнено озеленяване. 

 Не се очаква кумулативно въздействие при реализацията на инвестиционното 

предложение по компонента растителност. 

 

  Животински свят 

 Въздействието на инвестиционното предложение, предвидено да се реализира в имот 

56126.600.325 ще бъде незначително върху фауната, от гледна точка на това, че животински 

видове в района са основно такива, които са свикнали с човешкото присъствие (мишки, 

гълъби, врабчета, гугутки и др) и след приключване на строителните работи същите ще се 

завърнат. 

 Не се очаква кумулативно въздействие.   

 

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

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

  Природни ресурси, които ще се използват по време на строителството са вода и 

земята, върху която ще се изгради пристройката. Ще се използва минимално количество 

инертни материали (пясък, чакъл) и енергийни ресурси (електроенергия и вода). При наличие 
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на хумус, същия ще се изземе и ще се използва за при озеленителните мероприятия.  

 Водни количества ще се използват по време на строителството  – за питейно-битови 

нужди, за поддържане на чистотата на площадката, озеленените площи. Необходимите водни 

количества по време на строителството на обекта се предвиждат да бъдат осигурени от 

водопроводната мрежа на града. Баластра и пясък ще се използва при  строителството. 

Дървен материал ще се ползва за подпори, настилка, вътрешен интериор, направа на 

сградата.   

  Строителните материали – тухли, бетон, строителни разтвори, настилки, метали, тръби 

за В и К отклоненията и др.ще се доставят от фирмата, която ще  изпълнява строителните 

работи.  

 След приключване на строителството ще бъде използвана растителност за 

озеленяване на района. 

 Експлоатацията на инвестиционното предложение е свързана с използване на водни 

количества за питейно-битови нужди. Необходимите водни количества за питейно-битови 

нужди ще бъдат осигурени от водопроводната мрежа на града. 

  Инвестиционното предложение не е свързано с добив на подземни богатства. 

  По време на строителният процес ще се използват съвременни висококачествени 

строителни материали, които ще се доставят от фирми, специализирани в производството 

им. 

 

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

води; 

  Част от изкопните земни маси генерирани при строителството ще се използват за 

обратни насипи и моделиране на терена. Негодните за обратен насип и смесените отпадъци 

от строителството ще бъдат временно съхранявани и транспортирани до най - близкото депо 

и ще бъдат третирани съобразно изискванията на Закон за управление на отпадъците. 

 В имота има изградени 4 броя сгради – 3 едноетажни постройки и една сграда на 5 

етажа. С инвестиционното предложение се предвижда съществуващите сгради да бъдат 

разрушени. За строителните отпадъци ще бъде изготвен план за управление на отпадъците, 

като ще бъдат предприети съответните мерки и дейности за екологосъобразното им 

управлеине. С изготвяне на работния проект и ПУСО ще бъдат изчислени количествата 

строителни отпадъци от събарянето на сградите. 

  По време на строителството, се очаква формирането на следните видове отпадъци:  

 смесени битови отпадъци от персонала извършващ строителството на обекта с код 20 

03 01; 

 отпадъци от строителство – смеси от бетон, тухли, плочки, фаянсови и керамични 

изделия различни от упоменатите в 17 01 06,  с код 17 01 07; 

 метални отпадъци от арматурата и изрезки от тръби и ламарина, от кофража – 

отпадъци в много малки количества - смеси от метали с код 17 04 07;  

 земни маси от изкопните работи с код 17 05 06;  

 отпадъци от опаковки от група 15 01 – хартиени, пластмасови, стъклени и метални 

опаковки; 

 опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества. 



 

стр.7 от  25 

 

  По време на експлоатацията ще се образуван смесени битови отпадъци с код 20 03 01 

смесени битови отпадъци и отпадъци от опаковки от група 15 01 – хартиени, пластмасови, 

стъклени и метални опаковки. 

 Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо от 

фирмата по сметоизвозване и сметосъбиране съгласно сключен договор. 

Строителните отпадъци и земните маси, ще се събират и ще се извозват своевременно 

от площадката, от фирма имаща разрешение (регистрационен документ) за дейности с 

отпадъци и депонират на място определено от кмета на Общината. 

Хартиените, картонените и пластмасови опаковки ще се събират и извозват на базата 

на сключени договори от лицензирани фирми.  

Опаковки от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, вкл. опаковките от 

дезинфектантие ще се предават за третиране на фирми с Разрешително за дейности с 

опасни отпадъци.  

Смесени метални отпадъци ще се събират и предават на физически или юридически 

лица, притежаващи Разрешително за дейности с такива отпадъци.  

  В съответствие с разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, като част от 

инвестиционният проект  ще бъде изработен План за управление на строителните отпадъци, 

който ще бъде одобрен по реда на чл. 11, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците. 

На този етап прогнозни количества на генерираните отпадъци не могат да се дадат. 

При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение стриктно ще се 

спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ бр. 53/2012 г.) и 

подзаконовите нормативни актове. 

  

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

   Комфорта на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание 

на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни 

пространства, оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното 

чувство, което обкръжаващата природна среда  създава у човека състояние на благополучие 

и спокойствие и обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност. 

 При реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството, ще 

се получи временно нарушаване на комфорта на заобикалящата среда. Този дискомфорт ще 

се прояви по време на реализацията на обекта, когато започнат строителните работи. 

 Реализацията на инвестиционното предложение е свързано с отделянето на емисии 

на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителните машини. 

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района 

на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, локално, временно и ще 

засегне предимно територията на работната площадка. Тези замърсявания са в минимални 

количества и с малък териториален обхват, т.е. няма да се предизвика увеличение на 

фоновото замърсяване. 

 Друг фактор, който може да доведе до дискомфорт по време на експлоатацията е 

генерирането на отпадъци от обекта. Тези отпадъци – битови отпадъци и отпадъци от 

опаковки, ще се събират на специално определени места в контейнери като няма да се 

позволява разпиляването им и замърсяване на района. 
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 Може да се каже, че при реализация на инвестиционното предложение не се очаква 

значимо замърсяване и дискомфорт на околната среда. При спазване на всички мерки по 

време на строителство и експлоатация на обекта не се очакват значими негативни влияния 

върху отделните компоненти на околната среда и факторите, които й въздействат. 

 

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

предложение; 

  Дейностите, които ще се извършват по време на строителството и експлоатацията на 

обекта не крият риск от големи аварии или бедствия. 

 

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. 

  Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите 

на жизнената среда" са: 

 води, предназначени за питейно-битови нужди; 

 води, предназначени за къпане; 

 минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 

лечебни или за хигиенни нужди; 

 шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 

 йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 

 нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 

урбанизираните територии; 

 химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 

 курортни ресурси; 

 въздух. 

  С реализацията на инвестиционното намерение не се очаква да се нарушат нито един 

от тези фактори. 

  Не се очакват рискове за човешкото здраве и неблагоприятни въздействия върху 

факторите на жизнената среда. 

  Ще се предприемат всички необходими мерки за недопускане на инциденти по време 

на строителстовото или експлоатацията на обекта. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

  Инвестиционното намерение предвижда да се реализира в с идентификатор  

56126.600.325 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич, 

общ.Петрич, обл.Благоевград. 

  Имотът е собственост на възожителя „МАНТАР-А“ ЕООД, съгласно нотариален акт № 

48,том II, рег.№8402, дело № 225 от 2019г. 
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  Всички строителни и изкопни работи ще се извършват в границите на урегулирания 

поземлен имот, като не се предвижда усвояване на допълнителни площадки за 

извършването им. По време на строителството ще са необходими да се определят площи за 

временно разтоварване и складиране на строителни материали, както и площи за временно 

събиране на отпадъци (непозволяващо разпиляването им). Тези площи ще са необходими с 

цел да се опазят от замърсяване  имота и съседните терени. Предвижда се временна 

строителна площадка да бъде в границите на имота. На тази площадка при необходимост ще 

се разполга строителна техника и съхраняване на строителни материали. 

   При разработването на проекта за организацията на строителния процес при 

строителството ще бъдат отразени и площите за временно разтоварване и складиране на 

материалите.  

 

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. 

  Основните процеси, които ще протичат след реализация на инвестиционното 

предложение са свързани с предоставяне на услуги (търговия с промишлени неопасни стоки 

и предоставяне на масто за нощувка и хранене) и жилищно строителство.  

 Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана територия на 

гр.Петрич. 
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 Предвижда се в новообразуваните имоти да се изградят сгради и съоръжения за 

изпълнение на съответните функции: 

  В УПИ V600.31 с площ 12202 кв.м. се предвижда да бъдат изградени сграда за 

хипермаркет (строителен) с площ около 8000кв.м., върху която да се оформят съответните 

площи – търговска, складова, администранивно-битова, паркинг с капацитет до 70 

паркоместа, трафопост. 

 В УПИ LXI600.32 ще бъде изградена сграда с височина до 15м. за хотел с ресторант, 

паркинг с капацитет до 20 паркоместа. Хотелската част ще бъде с капацитет до 30 стаи, 

ресторант с капацитет до 500 места. 

 В УПИ LXII600.33 ще бъде изградена сграда за жилищни нужди с височина до 10м. и 

устройствена зона  жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина. 

 Предвижда се  изграждане и на нова улица, която ще се обособи в рамките на 

новообразуваното УПИ V600.31. Същата ще бъде с площ 476 м2 и широчина 3,50 м. ище се 

използва основно за нуждите на хипермаркета. 

 Достъпа до другите имоти ще се осъществява от уличната мрежа на гр.Петрич – от 

ул.“Свобода“ и от ул.“Параскева Филипова“. 

 Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на довеждаща техническа 

инфраструктура. До имота има изградени водопровод и ел.провод от разпределителните 

мрежи на населеното място. 

 Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с изкопни работи за 

основи на сградите и при полагане на площадкова инфраструктура, не се предвижда 

използване на взрив. 

 На площадката не се очаква  да бъдат налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС. 

 

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

  Имотът предмет на инвестиционнто предложение е разположени в урбанизираната 

територия на гр.Петрич. На изток и юг имотът граничи с улици (ул.“Свобода“ и ул.“Европа“). 

Достъпът до новообръзуваните имоти се осъществява посредством съществуващите улици.  

  С инвестиционното предложение се предвижда в западната част на имота да се 

обособи улица с широчина 3,50 м., която ще бъде обслужване на хипермаркета. 

 

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

закриване, възстановяване и последващо използване. 

 

 

№ по 

ред 

ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ ОТГОВОРНИК/ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

1. Информиране на компетентните органи и 

обществеността. 

февруари 2020г. възложител 

2. Изготвяне на документи за преценка 

необходимостта от  ОВОС  и 

процедиране 

август-

септември 

2020г. 

възложител 

3. Разработване и процедиране на ПУП- Септември- Възложител 
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ПРЗ октомври 2020г. /проектант 

4. Разработване на технически работен 

проект във връзка с изграждането на 

обекта. 

Октомври-

декември 2020г. 

 

Възложител 

/проектант 

5. Съгласуване на техническия работен 

проект. 

Декември 2020г. Възложител 

/проектант 

6. Одобрение от ОЕСУТ-Петрич и 

получаване на разрешение за строеж. 

Януари  2020г. Главен архитект 

Община  Петрич 

7. Извършване на строителните дейности.  февруари-

август 

2021г. 

възложител 

8. Въвеждане в експлоатация на сградите  август 2021г. възложител 

 

 Ще се използват традиционни строителни материали.  

  Инвестицонното предложение не предвижда прекратяване на дейностите.  

  Обектът ще се изгради на един етап.  

  Всички строителни и изкопни работи ще се извършват в границите на урегулирания 

поземлен имот, като не се предвижда усвояване на допълнителни площадки за 

извършването им. 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

  По време на строителния процес ще се използват съвременни висококачествени 

строителни материали, които ще се доставят от фирми, специализирани в производството 

им. 

  Ще се извършват строителни дейности и монтаж на съоръжения, които ще бъдат 

максимално съобразени с околната среда и щадящи природните ѝ компоненти. Ще се 

използват материали със съответните сертификати, гарантиращи качеството на изпълнение. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

  Настоящата информация обхваща следното инвестиционно намерение, а именно: 

„Изграждане на хипермаркет, хотел с ресторант и жилищна сграда в имот с идентификатор  

56126.600.325 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич, 

общ.Петрич, обл.Благоевград“ 

  Имотът попада в урбанизирана територия и е с отреждане „За производствени 

дейности за Хляб и хлебопроизводство“. Съществуващите сгради не се използват и са 

започнали да се саморазрушават. 

 С инвестиционното предложение се предвижда сградите да бъдат разрушени, имотът 

да бъде почистен и разделен на три отделни имоти и възстановяване ползването им. 

Дейностите, които се предвижда да се извършват са свързани с търговия и предоставяне на 

място за нощувка и хранене, ще се промени облика на района, в интерес на жителите и 

гостите на гр.Петрич. 
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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. 

  Инвестиционното намерение ще се реализира в имот с идентификатор 56126.600.325 

по одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри на с.Петрич. Имотът представлява  

урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов 

обект“ с площ 17679кв.м. разположен в регулационните граници на гр. Петрич. 

  Инвестиционното намерение не се намира в близост до обекти от Националната 

екологична мрежа и няма да навреди на здравето на хората. 

  Територията, предмет на настоящото инвестиционно намерение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Тя не 

попада и в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „Натура 2000“. 

 

 

 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

 Имотът, предмет на инвестиционното предложение, попада в регулационните граници 

на гр.Петрич. На изток и юг имотът граничи с улици, на север и запад с имоти за 

производствено-складови дейности и автогара. 
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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. 

  Реализирането на инвестиционното намерение няма да засегне съществуващи 

чувствителни територии. Не се намира в близост до водоизточниците на минерални и 

лечебни води, и в близост до обекти от Националната екологична мрежа. 

 

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

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

строителство). 

  Транспортен достъп:  Достъпът до имота се осъществява посредством 

съществуващи улици. Предвижда се обособяване на вътрешна улица, която да обслужва 

хипермаркета. Улицата ще бъде с широчина 3,50 м. и ще бъде изцяло реализирана в 

границите на имота (по северната граница). 

 

  Отопление и охлаждане: за сградите се предвижда  климатична и вентилационна 

инсталация. 

 

  Електрозахранване: захранването ще се осигури от мрежа НН на населеното място. 

 

  Водоснабдяване:  Съществуващите сгради са присъединени към водоснабдителната 

мрежа, посредством сградно водопроводно отклонение. Не се предвиждат изменения в 

съществуващото водоснабдяване за обекта. 

 

  Отвеждане на отпадъчни води: Битовите отпадъчни води се заутват 

канализационната мрежа, посредством сградно канализационно отклонение в съществуваща 

улична канализация. Предвижда се отвеждане на дъждовни води от покрива на пристройката, 

които ще се заустят в съществуващата площадкова канализация в УПИ. Не се предвиждат 

изменения в съществуващото отвеждане на отпадъчните води от имота. 

 

  Не се предвижда използване на взрив и добив на строителни материали 

 

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

  За реализиране на инвестиционното намерение е необходимо да бъде издадено 

разрешение за строеж от Главния Архитект на Община Петрич. 
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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; 

  В границите на урегулирания поземлен имот няма данни за други собственици или 

земеползватели освен възложителя. Имотът е с отреждане „За производствени дейности на 

Хляб и хлебопроизводство“. 

 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

  Инвестиционното намерение не се намира в непосредствена близост до мочурища, 

крайречни области, речни устия и не би оказало отрицателно въздействие върху 

екологичните характеристики на географския район. 

 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

  Инвестиционното намерение не се намира в непосредствена близост до крайбрежни 

зони и морска околна среда и не би оказало отрицателно въздействие върху екологичните 

характеристики на географския район. 

 

4. планински и горски райони; 

  Инвестиционното намерение не се намира в близост до защитени планински и горски 

райони; 

 

5. защитени със закон територии; 

  Инвестиционното намерение не се намира в близост до защитени със закон 

територии. 

 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

  Инвестиционното намерение не се намира в близост до обекти от Националната 

екологична мрежа. 

 

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

  Ландшафтът в района на инвестиционното предложение се определя като устойчив, 

тъй като запазва в условията на антропогенни въздействия, своята структура и свойства. 

Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти на околната среда е 

предпоставка за добър самоочистващ и възстановителен потенциал на ландшафта. 

Ландшафтът е природо-географски комплекс и териториален комплекс със специфична 

структура и облик, жизнена среда за човека и природния генетичен фонд, източник на 

ресурси, социална среда. 

  Съгласно регионалното ландшафтно райониране на България районът попада  в 

Южнобългарска планинско-котловинна ландшафтна област и по-конкретно  в 

Южнострумската ландшафтна подобласт, която граничи на север с Осоговско-

Среднострумската ладншафтна подобласт, на изток - с Пиринската ландшафтна подобласт. 
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На юг и запад граници са: държавните граници респективно с Р Гърция и Р Македония. 

 По-интересни забилежителности от гледна точкана историчаска, културна или 

археологична гледна точка: 

• Хераклея Синтика е античен град в днешна Югозападна България, руините на който са 

разположени в землището на с. Рупите, община Петрич, върху южния склон на вулканичното 

възвишение Кожух. В древността градът е бил център на областта Синтика, населявана от 

тракийското племе синти. 

• Националнен парк-музей „Самуилова крепост”, разположен на 5 – 6 км северно от 

село Ключ, община Петрич, там където склоновете на Беласица и Огражден планина се 

приближават и образуват Ключката клисура. Там било изградено укрепление от три вала и 

два рова, в центъра на което имало и висока наблюдателна кула. Историята на крепостта е 

свързана с трагични за българите събития. 

• Къща-музей „Баба Ванга“ - българска пророчица, позната по цял свят със своята 

божествена дарба да предсказва бъдещето и да помага на хората в трудни за тях моменти. 

• Чуриловският манастир „Свети Георги“, наричан още Игуменски или Геговски 

манастир, се намира на около 15 км северозападно от гр. Петрич, в близост до границата с 

Македония. Той е възстановен през 1858 г на мястото на разрушено от турците старо духовно 

средище.  

  Инвестиционното намерение не се намира в близост до обекти с историческа, 

културна или археологическа стойност. 

 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. 

  Инвестиционното намерение предвижда изграждане на жилищна сграда, хотел с 

ресторант и хипермаркет в имот с идентификатор 56126.600.325. Имотът е урбанизирана 

територия. На изток и юг през улици „Свобода“ и „Параскева Филипова“ на около 40м. от 

съществуващите сгради на хлебозавода са разположени жилищни сгради и училище. 

 Съгласно скица-проект за ПУП-ПРЗ се предвижда към улици „Свобода“ и „Параскева 

Филипова“ да бъдат обособени имота предназначен за жилищно строителство и имота за 

хотел с реторант. 
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 На запад от имот с идентификатор 56126.600.325 е разположен дърводелски цех 

(имот 56126.600.277). Сградата на дърводелския цех ще бъде на отстояние от предвидения 

хотел с ресторант на 59,60м., а от жилищното строителство на 161,50м. 

 

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. 

 

  Процесите на изграждане и експлоатация на обекта ще бъдат съобразен с всички 

действащи в Република България и Европейския съюз норми, изисквания и стандарти. Не се 

предвиждат  и негативни последици по отношение на околната среда - почви, води, климат, 

биологично разнообразие, физични фактори на средата и върху населението и човешкото 

здраве. 

 

Въздействие върху компонентите на околната среда: 

а) Атмосферен въздух и атмосфера 

Реализацията на инвестиционното предложение предполага, че не се очаква 

наднормено замърсяване на средата. Районът може да се определи като един от най – 
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чистите в страната. 

В етапа на експлоатация на обекта не се очаква наднормено замърсяване на въздуха, 

имайки в предвид спецификата на разглежданите дейности. 

От гледна точка на това да се намалят или предотвратят допълнителни замърсявания 

на атмосферния въздух възложителят предвижда отоплението и климатизацията на сградите 

да бъде чрез използване на ел. уреди.  

Вредните компоненти, които се емитират в атмосферата по време на строителството и 

експлоатацията на обекта са с незначителни концентрации. Те са с малък териториален 

обхват и няма да окажат съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух. 

Източници на замърсяване на атмосферния въздух ще бъдат строителните машини, 

автотранспортните и други средства, използвани при извършване на направа на изкопи и 

транспортиране на материали.  

Основни замърсители на въздуха ще бъдат вредните вещества в отработени газове 

на техника, използвана при изграждане на обекта – въглероден оксид, серни и азотни оксиди, 

въглеводороди, твърди неизгорели частици от горивата и др. По време на строителството се 

очаква да се отделят прахо-газови емисии със завишени концентрации, главно по отношение 

на прах (изкопни, насипни, товаро-разтоварни дейности).  

Като цяло строително-монтажните работи, ще се извършват на открито за определено 

време, така че и вредностите от автотранспорта и строителната механизация ще са малки по 

количество, за ограничено време и на малка площ. 

 Най-голямо значение за очистването на въздушния басейн имат ветровете. 

Преобладаващите ветрове в района на община Петрич са северозападните и северните 

ветрове. За района на с.Струмешница, разположено на десния бряг на р.Струмешница  

основно духат ветровете от запад. Средната месечна и годишна скорост на вятъра е в 

рамките на умерената. 

 Въздействието от експлоатацията на обекта върху качествата на атмосферния въздух 

и приземния атмосферен слой ще е незначително. 

 

б) Води 

 Имота, предмет на инвестиционното предложение, попада в обхвата на подземно 

водно тяло  с код BG4G000000Q001 „порови води в Кватернер-Струмешница“, оценено в 

лошо химично и лошо количествено състояние. 

 Имотът не попада в санотарно-охранителни зони изградени около водовземни 

съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водовземни съоръженияза 

минерални води. 

 

 Водоснабдяване:  Съществуващите сгради са присъединени към водоснабдителната 

мрежа, посредством сградно водопроводно отклонение за имота. След разделяне на имота 

на три отделни урегулирани имоти, всеки от новообразуваните имоти ще бъде захранен с 

отделно водопроводно отклонение от уличната водопроводна мрежа. Не се предвижда 

водовземане от подземни води.  

 

  Отвеждане на отпадъчни води: Битовите отпадъчни води се заустват в 

канализационната мрежа, посредством сградно канализационно отклонение в съществуваща 
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улична канализация. Предвижда се отвеждане на дъждовни води от покривите на сградите, 

които ще се заустят в съществуващата площадкова канализация в УПИ. Отпадъчните води от 

новобразуваните имоти, по характер битови ще бъдат включени в уличната канализационна 

мрежа. 

 

в) Почва и земни недра 

  Не се очаква негативно въздействие върху почвите. Имотът представлява 

урбанизирана територия, т.е.няма да се провежда процедура за промяна предназначение на 

земята. 

   Изкопаният земни ще се съхранява в границите на имота или ще се предават за 

съхранение на площадка като част от него ще се използва за обратни насипи. 

 

г) Ландшафт и природни обекти 

  Ландшафтът се приема като природо-географски комплекс и териториален комплекс 

със специфична структура и облик, жизнена среда за човека и природния генетичен фонд, 

източник на ресурси, социална среда. 

  Основите елементи, които го характеризират са антропогенни и природни. 

Максимално засегнати от човека природни компоненти в района са растителността, почвите, 

животински свят и водите. Ландшафтът, в който се вписва разглежданото инвестиционно 

предложение е антропогенен ландшафт с елементи на природния. Имотът, предмет на 

инвестиционното предложение, е разположен в регулацията на гр.Петрич. В резултат на 

неизползването на обекта повече от 15 години на площадка освен липите използвани за 

озеленяване има самонастанили се акации и айланти.  

 Реализацията на намерението няма да предизвика изменения в структурата и 

функционирането на ландшафта, които да предизвикат нарушения на екологичното 

равновесие в района. 

  Ландшафтът в района се определя като устойчив, тъй като запазва в условията на 

антропогенни въздействия, своята структура и свойства. Липсата на сериозни замърсители 

на отделните компоненти на околната среда е предпоставка за добър самоочистващ и 

възстановителен потенциал на ландшафта. 

 

д) Биологично разнообразие 

  Имотът, предмет на инвестиционното предложение  еразположен в урбанизираната 

територия на гр.Петрич и е застроен. Изградени са сгради и съоръжения, които са се 

производство на  хляб и хлебни изделия. Повече от 15 години сградите и съоръженията не се 

използват истопанисват, предвид което са започнали да се саморазрушават. 

 На място, в имота се самонастанява дървесна, храстова и тревна растителност. От 

съществуващото в имота озеленяване в момента на площадката са останали само липи – 10 

броя. Друга растителност в района  - айлант и акация от дървесната растителност, от 

храстовата – къпини, бъз. 
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 При строителството на обектите, предмет на инвестиционното предложение голяма 

част от самонастанилата се дървесна ихрастова растителност (айлант, акация, къпина) ще 

бъде премахната. При проектирането на обектите ще бъдат заснети съществуващите в имота 

липи и здравите дървета ще бъдат запазени.  

 След приключване на сроителните рабити ще бъде изпълнено съответното 

озеленяване. 

 Наличните представители на животинския и птичи свят на площадката са всикнали с 

човешкото присъствие. 

  Строителството и експлоатацията на обекта няма да окажат въздействие върху 

растителния и животински свят в района и върху защитени природни територии, имотът 

представлява застроена територия. 

  

е) Културно наследство 

  Обектът не се намира в охранителни територии на културно – исторически резерват и 

в близост до защитени културни паметници, и не засяга защитени територии и територии за 

опазване обектите на културното наследство. 

 

ж) Отпадъци 

  При изпълнението на строителството ще се генерират отпадъци от гупата на 

строителните, които ще се съхраняват временно на обекта. Ще се образуват и малки 

количества битови отпадъци от работещите на обекта. Битовите отпадъци ще се извозват на 

депо за неопасни отпадъци по ред определен от кмета на общината. 

  На територията на площадката не се предвижда извършване на ремонт на МПС. 

  При експлоатацията на обекта се предвижда да се образуват битови отпадъци, 

отпадъци от опаковки, които ще се събират на определено място и ще се извозват на депо за 

отпадъци по ред определен от кмета на общината, а отпадъците от групата на опасните ще 

се съхраняват временно и ще се предават на лице, притежаващо документ по чл.35 от ЗУО. 

 

з) Рискови енергийни източници – шумове, вибрации, радиации 

  В рамките на инвестиционното предложение няма източници на вибрации и 

радиационни източници. Повишени шумови нива могат да се получат само от влизащите и 

излизащи от обекта автомобили. Не се очаква наднормено ниво на шум. 

 

и) Въздействие върху хората и тяхното здраве 

  Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 56126.600.325 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на  

гр.Петрич, община Петрич, област Благоевград. Имотът е разположен в регулационните 

граници на населеното място.  

  В етапа на строителството на обекта могат да се идентифицират  евентуални 

вредности. Характерните за всяко строителство работи, включително и строителните работи, 

са съпроводени с отделянето на  известни количества неорганизирани емисии на прах и 

емисии от изгорели газове от техниката. Тези количества са в много малки концентрации и 

при използването на лични предпазни средства от работниците, не биха имали негативно 
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влияние върху дихателните функции. Трябва да се има в предвид, че тези работи ще се 

извършват на открито и няма да се получи наднормени нива на прахови и емисии от изгорели 

газове (ще се разнасят в атмосферата). 

 Строително-монтажните работи са свързани и с известно шумово замърсяване, но по 

интензитет и времетраене  не се очаква надвишаване на нормите  за производствен шум. Те 

ще са  само по време на строителството и с ограничен обхват. 

 В процеса на експлоатация не се предвижда да се оформят съществени 

професионални вредности. Реализацията дейността няма да доведе до поява на определени 

болести. При спазване на технологичната и трудова дисциплина, както и при стриктно на 

указанията при инструктажа по охрана на труда, хората работещи на обекта и тяхното здраве 

ще бъдат защитени. 

 Инвестиционното предложение не е свързано с производствена дейност, оказваща 

отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. Реализацията на инвестиционното 

предложение няма да създаде рискови фактори по отношение населението. Не се засягат 

територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи 

на здравна защита (болници, детски градини, училища и др.). 

  Работещите ще са осигурени със защитни средства, които при използването им да 

понижават нивото на шум под допустимите граници. 

  Здравен риск за работещите може да се очаква при комбинирано въздействие на 

ниските или високите температури и висока влажност на въздуха с шума и вибрациите при 

продължителна работа с механизацията. 

  Въздействие с едновременно попадане на нефтени продукти в организма по 

дихателен път и чрез замърсената кожа може да се очаква при несъблюдаване на 

изискванията за здравословни условия на труд при работещите на строителната площадка. 

 На територията при реализацията на инвестиционното предложение няма да се 

използват или складират опасни и вредни вещества, предизвикващи последствия върху 

човешкия организъм. При тази дейност не се използват и токсични вещества. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

  Инвестиционното намерение не се намира в близост до обекти от Националната 

екологична мрежа и няма да навреди на здравето на хората. 

  Описаното местоположение и параметри на инвестиционното предложение не 

създава предпоставки за въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа. 

 Най-близо, на отстояние 1400м.е разположена границата на защитена зона 

BG0000167 „Беласица“  за опазване на природните месообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка  от защитени зони приет с Решение № 661/16.10.2007г.на 

Министерски съвет. Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие 

върху местообитанията и видовете, предмет на опазване на защитената зона. 

  Въздействието от дейността на обекта ще бъде локално, в рамките на типа дейност в 

него. 
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3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

  По време на реализацията на инвестиционното предложение съществува риск от 

възникване на аварийни ситуации за работещите в строителството и за някои от 

компонентите на околната среда. Този риск може да се сведе до минимум с извършването на 

определените за работниците инструктажи за безопасност на работа, хигиена на труда, 

пожарна безопасност, а за околната среда като се ограничи извършването на строителството 

в рамките на имота и недопускане на замърсяване и нарушаване на околните терени. 

  По време на експлоатацията при неправилна експлоатация и не добра поддръжка на 

инсталациите и при неспазване на изискванията за безопасност на труда има рискове от 

аварии и инциденти. Тези рискове също могат да бъдат избегнати, като се следи за 

състоянието и нормална работа на същите. 

  При спазване на изискванията за безопасност по време на строителството и 

експлоатацията на обекта не следва да се очакват аварийни ситуации и/ или бедствия. 

 

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

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

  Инвестиционното предложение ще се реализира в имот разположен в урбанизирана 

територия на гр.Петрич.  

  Въздействието ще бъде пряко и краткотрайно по време на реализацията на 

инвестиционното предложение. Значителни негативни кумулативни и комбинирани 

въздействия не се очакват. Негативното въздействие в етапа на строителството е 

прекъснато, в рамките на работното време и с продължителност до завършване на 

строително-монтажните работи. Въздействието е обратимо по отношение на всички 

компоненти на околната среда, с изключение на почвите засегнати по време на 

строителството. 

  Ще се генерират битови и строителни отпадъци, които ще бъдат третирани и събирани 

по закоустановения ред. 

 

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.). 

  Инвестиционното предложение ще се реализира в в имот с идентификатор  

56126.600.325  по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич, 

общ.Петрич, обл.Благоевград. Град Петрич е административен център на община и е с 

население 30772 жители. Имотът е разположен в промишлена зона на града и е с изградена 

инфраструктура за производствени дейности – производство на хляб и хлебни изделия. 

  В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква и няма да 

засегне в отрицателен аспект населението в близост до него.  

  Изключва се възможността да има влияние върху хората или тяхното здраве. Не се 

очаква утежняване на екологичната обстановка в района на обекта. 
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6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

  Не се очаква отрицателно въздействие на обекта върху компонентите на околната 

среда. При спазване на изискванията за безопасност не следва да се очакват аварийни 

ситуации от експлоатацията на обекта. 

  Вероятността от проява на въздействието е ниска със слаба интензивност и без 

комплекстност. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

  Въздействията могат да постъпят по време на строителството с малка 

продължителност – с ниска честота и напълно обратими по отношение на всички компоненти 

на околната среда, с изключение на почвите засегнати по време на строителството. 

  Предвид характера на инвестиционното предложение не се очакват въздействия по 

време на експлоатацията. 

  Въздействието ще има постоянен характер и няма да е вредно за околната среда и 

здравето на хората. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

 Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в урбанизираната 

територия, имот разположен в  промишлена зона на гр.Петрич и представляващ 

производствен обект – за хлебопроизводство. 

 Предвид характера на инвестиционното предложение и местоположението на имота, в 

който ще се реализира намерението, не се очакват кумулативни въздействия от 

реализацията на инвестиционното предложение. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

  Мерки за ефективно намаляване на въздействията: 

 осигуряване на необходими площи по време на строителството за временно 

разтоварване и складиране на строителни материали, армировка, тръби и др., с цел 

да не се засягат съседни площи; 

 използването на машини и техника за строителството, които са в изправност с цел 

намаляване отделянето на вредни вещества в атмосферата; 

 придвижване на техниката в определени работни коридори; 

 на площадката не се предвижда смяна на масла и горива; 

  При експлоатацията на обекта не се предвижда да се окаже негативно въздействие 

върху околната среда. Като мерки за намаляване на отрицателното въздействие предвидени 

от инвеститора са: 

 събиране на отпадъците и недопускане на разпиляването им с цел опазване на 

съседните терени от замърсяване; 

 събиране на рециклируемите отпадъци на определени места и недопускане на 

смесването им. 
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10. Трансграничен характер на въздействието. 

  Въздействието от инвестиционното намерение  „Изграждане на хипермаркет, хотел с 

ресторант  и жилищна сграда в имот с идентификатор  56126.600.325  по одобрени 

кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград” няма 

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. 

  За намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни 

въздействия върху околната среда и човешкото здраве могат да се предложат следните 

мерки:  

 

Мярка Период на 

изпълнение 

Резултат 

Атмосферен въздух 

Оросяване на площадката 

по време на строителството 

Строителство Ограничаване разпространението на 

прахови емисии 

Рационална организация на 

транспортните комуникации 

за комплекса 

Проектиране Подобряване пропускваемостта на 

транспортните средства, избягване 

на задръствания, съотв. намаляване 

количеството на изгорелите газове 

от МПС 

 

 

Квалифициран обслужващ 

персонал 

Експлоатация Недопускане на аварии, съответно 

замърсяване на въздуха от 

дефектирали машини и съоръжения 

Подземни и повърхностни води, земи и почви 

Прецизиране на 

дълбочината на изкопите за 

основите на сградите 

 

Проектиране  Предпазване на подземното водно 

тяло 

Канализационните мрежи 

да се изпълнят качествено, 

с оглед недопускане на 

течове 

Строителство Предпазване на подземните води от 

замърсяване 

Отпадъци 

Изготвяне на План за 

управление на отпадъците 

Проектиране Минимизиране отрицателния ефект 

от отпадъците 
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Определяне на подходящо 

място за ситуиране на 

съдовете за отпадъци 

Проектиране Минимизиране отрицателния ефект 

от отпадъците 

Внедряване и реализация 

на система за разделно 

събиране на отпадъците 

Експлоатация Екологосъобразно оползотворяване 

на отпадъците 

Сключване на договори с 

лица, имащи разрешение 

съгласно ЗУО за дейности с 

отпадъци, за извозване и 

оползотворяване на 

отпадъците от обекта 

Експлоатация Изпълнение на изискванията на ЗУО 

Вредни физични фактори, шум, вибрации 

Засаждане на подходяща 

растителност в границите на 

новообразуваните имоти 

Проектиране 

Експлоатация 

Намаляване нивото на шума и 

праховите емисии 

Поддържане в изправност на 

площадковата настилка 

Експлоатация Снижаване на шумовите и прахови 

емисии 

 

 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

  

  В съответствие с изискванията на чл.4., ал.1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда писмено е информиран 

компетентния орган РИОСВ-Благоевград с уведомление с вх.№ 754/25.02.2020г. за 

настоящето инвестиционно предложение.  

 Заинтересованото население е информирано с поставяне на съобщение на табло в 

сградата на Общинска администрация-Петрич. 

 
 
 
Възложител: 
Симеон Мантарлиев – управител на 
„МАНТАР-А“ ЕООД 


