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I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско 
наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 

наследници на Мита Стоянов Шаламанов 

 

2. Пълен пощенски адрес. 

Гр.Петрич, област Благоевград 

 

3. Телефон, факс и e-mail. 

............................................ 

 

4. Лице за контакти  

Димитър Шаламанов 

Адрес за кореспонденция: гр.Петрич, ул.“Демир Капия“ № 1 

 

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 8 

броя жилищни сгради и вътрешно квартална улица  в поземлен имот с идентификатор 

56126.603.4556 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община 

Петрич, област 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: 

  Предмет на настоящата информацията е преценяване необходимостта от ОВОС за 

инвестиционно предложение за „Изграждане на 8 броя жилищни сгради и вътрешно квартална 

улица  в поземлен имот с идентификатор 56126.603.4556 по одобрените кадастрална карта и 

кадастралните регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“. 

  Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.10, буква “б” на Приложение № 2 

към чл. 93, ал.1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и подлежи на 

преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно 

писмо изх.№ 9(2) от 17.01.2019г. на директора на РИОСВ-Благоевград. 

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 

56126.603.4556 по КККР на гр.Петрич, обл.Благоевград. Предвижда се имот с площ 4661м2 да се 
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раздели на осем броя нови имоти, които да се предвидят за жилищно строителство с малка 

височина и един имот с предназначение „вътрешно квартална улица“. 

 

 

 Имот № 56126.603.4556 по одобрени КККР на гр.Петрич е разположен в урбанизираната 

територия на гр.Петрич и е с начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“.           

  Необходимите водни количества за питейно-битови нужди ще бъдат осигурени от 

водопроводната мрежа на гр.Петрич. За  кв.“Виздол“, гр.Петрич има одобрен Подробен 

устройствен план-План за улична регулация, както и ПУП-ПП за водопровод и канализация по 

предвидените улици. По предвидените за изграждане улици (обслужващата улица, която е част от 

инвестиционното предложение е съобразена с ПУП-ПУР) се предвижда изграждане на водопровод 

и канализационна  мрежа. Имотите, които ще се образуват след разделянето ще бъдат 

водоснабдени от предвидените за изграждане водопроводен и канализационен клонове по 

обслужващата улица.  

  Електроснабдяването се предвижда да се осъществи от мрежа НН на града. С ПУП-ПУР за 

кв.“Виздол“ е предвиден УПИ Х, в който ще бъде изграден трафопост, който да обслужва имотите 

в квартала. От този трафопост ще бъде осигурено електроснабдяването на сградите, които ще 

бъдат изградени в новоборазуваните имоти. Ел.провода ще бъде положен подземно, като ще 

премине по улична регулация и ще бъде с дължина около 200м. 

 Към информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС са приложени копия от 

ПУП-ПУР и ВиК схема за кв.“Виздол“, гр.Петрич. 
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             Инвестиционното предложение предвижда след приключване на строителните работи да 

се извърши озеленяване на новообособените имоти, което ще обхваща около 30% от площта на 

имота. Начина на застрояването е свободно, а характера – ниско. 

 Новообразуваните имоти ще бъдат съответно с площи, съгласно скица-проект (неразделна 

част от Решение № 1031/06.11.2018г. на ОбС-Петрич) както следва: 

 УПИ VI – с площ 554м
2
 (включващ 527м

2
 от имот 603.4556 и 27м

2
 от имот 603.9461) 

 УПИ VII – с площ 531м
2 
 (включващ 447м

2
 от имот 603.4556 и 84м

2
 от имот 603.9461) 

 УПИ VIII – с площ 531м
2
 (включващ 431м

2
 от имот 603.4556 и 100м

2
 от имот 603.9461) 

 УПИ IX – с площ 542м
2
 

 УПИ X – с площ 542м
2
 

 УПИ XI – с площ 546м
2
 

 УПИ XII – с площ 554м
2
 

 УПИ XIII – с площ 612м
2
 

            Достъпът до имота ще се осъществява от уличната мрежа на населеното място. За 

обслужване на ново образуваните имоти се предвижда изграждане вътрешно квартална улица с 

широчина 6м. за обслужване на имотите. От имот 603.6554 се предвиждат 418м
2
 за обособяване 

на улица. 

  В радиус от 50 м. не съществуват обекти подлежащи на здравна защита, както и обекти и 

дейности, влизащи в противоречие с дейностите, които ще се извършват в имота предмет на 

проектиране. 

  Начинът на застрояване с предвижда да бъде свободно.   

 В резултат на реализирането на инвестиционното предложение не се предвижда да се 

засягат други имоти и не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите 

на околната среда. 

 

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

предложения: 

  Инвестиционното предложение е за изграждане на жилищни сгради. Имотът попада в 

жилищната зона на гр.Петрич. местоположението на имота благоприятства реализацията на такъв 

тип строителство. В радиус от 50 м. не съществуват обекти противоречащи на дейностите, които 

ще се извършват в имота предмет на проектиране.  

 В близост няма други инвестиционни предложения, с които настоящето да кумулират 

допълнително въздействие върху околаната среда. 

  

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

недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие: 

  В чист непреработен вид ще се използва единствено вода. Строителните материали –  

метални плоскости, бетон, разтвори, и др. ще се доставят от фирмата изпълнител. 

 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 гр.Петрич. Необходимите водни количества за 

питейно-битови нужди ще бъдат осигурени от водопроводната мрежа на гр.Петрич. За  

кв.“Виздол“, гр.Петрич има одобрен Подробен устройствен план-План за улична регулация, както 
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и ПУП-ПП за водопровод и канализация по предвидените улици. По предвидените за изграждане 

улици (обслужващата улица, която е част от инвестиционното предложение е съобразена с ПУП-

ПУР) се предвижда изграждане на водопровод и канализационна  мрежа. Имотите, които ще се 

образуват след разделянето ще бъдат водоснабдени от предвидените за изграждане 

водопроводен и канализационен клонове по обслужващата улица.  

 

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

 бетон – код: 17 01 01;  

 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05* –  код: 17 05 06; 

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

02 и 17 09 03 – код: 17 09 04; 

  Предвиждания за третиране на отпадъците – строителните отпадъци от строителните и 

монтажните дейности ще бъдат предадени за транспортиране на фирма, притежаваща 

съответното разрешително.  

  Иззетия хумусен слой ще се използва за облагородяване на терена – озеленяване. 

Изкопните земни маси ще се използват част за обратен насип, излишните ще се съхранят за 

рекултивация на нарушени терени. 

  По време на експлоатацията на обекта – битовите отпадъци ще се обезвреждат по 

действащата за община Петрич система за сметоизвозване. 

  Разделно събраните отпадъци ще се третират чрез изградената система за разделно 

събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки на територията на гр. 

Петрич.  

 

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 строителството на обекта, когато започнат изкопните работи. Имотът, в който 

се предвижда да се изградят жилищните сгради е с начин на трайно ползване „Ниско застрояване 

(до 10м)“.  

 Реализацията на инвестиционното предложение е свързано с отделянето на емисии на 

вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на машините, с които ще се извършват 

изкопните работи и тези за доставка на материалите. 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. 

 Фактор, който може да доведе до замърсяване по време на експлоатацията е 

генерирането на отпадъци от обекта, в малки количества битови и строителни, които  ще се 

събират на специално определени места, 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: 

   При  строителството  и  експлоатацията  на  обекта, риска  от  аварии и бетствия  се  състои  

в  следното: 

 авария  по  време  на  строителство; 

 опасност  от  наводнения; 

 опасност  от  възникване  на  пожари; 

  Имот с идентификатор 56126.603.4556 е разположен в близост до река Петричка, част от 

водно тяло BG4ST400R1072 – р.Струмешница от българо-македонската граница до вливането й в 

р.Струма. Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на ЗБР за 2016-2021г. 

инвестиционното предложение не попада в район със значителен потенциален риск от 

наводнения. За река Петричка (р.Луда Мара) е изготвен проект за предотвратяване на 

наводнения. Част от проекта е реализиран със средства на Оперативна програма „Регионално 

развитие“.  С реализация на целия проект ще се предотврати риска от наводнения на р.Петричка. 

  Мерките  за  предотвратяване  на  описаните  рискови  инциденти  ще  се  разработят  в  

следваща  фаза  на  проектиране  с  изготвяне  на  авариен  план  и  план  за  безопасност  и  

здраве. 

 

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. 

  Обектът на инвестиционното предложение е от тип, който е свързан с изграждане на 

сгради за задоволяване на жилищните потребности на възложителите. 

  Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на 

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

поради естеството на инвестиционното предложение, а имено изграждане на жилищни сгради са 

нулеви.  

  При реализацията на инвестиционното предложение и при неговата бъдеща експлоатация 

не се очаква въздействие върху: 

 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; 
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  Територията на имота предмет на инвестиционното намерение, определено няма 

природоконсервационна значимост по отношение на флората и фауната. Имотът е разположен в  

урбанизираната територия. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по 

време на строителството. 

  Инвестиционното предложение предвижда да се реализира в с идентификатор 

56126.603.4556 по КККР на гр.Петрич. Имотът е разположен в урбанизираната територия на 

населеното място и е с начин на трайно ползване – „Ниско застрояване (до 10м)”.  

  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 по време на строителството в границите на 

имота да се обосиби площадка, на която ще се разполга строителна техника и ще се съхраняват на 

строителните 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. 

  Инвестиционното предложение е свързано със задоволяване на жилищните нужди на 

възложителите. Във всеки един от 8-те новообразувани имоти се предвижда да се изгради по 

една сграда с височина до 10,00м. 

  Предвижда се застрояването да обхваща до 50% от площта на имота и 30% озеленяване. 

Капацитет на паркинга – 1-2 паркоместа за всеки новообразуван имот. 

  Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова техническа 

инфратруктура. 

  Водоснабдяването на сградите се предвижда да се осъществи от водопроводната мрежа 

на града. 

  Отпадъчните води се предвижда да се отвеждат в канализационата мрежа на гр.Петрич.  

  Електроснабдяването се предвижда да бъде от мрежа НН на населеното място. 

 С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на вътрешна улица за 

обслужване на новообразуваните имоти с широчина 6,00м.  

 По границите на имота ще бъде изградена ограда с височина до 1,50м. (0,60м.плътна част 

и останалата рехава). 

  Предвиждат се изкопни работи – при направа основите на сградите, за предвидените 

съоръжения и площадкова инфраструктура, за вертикалната планировка на терена.  

Инвестиционното предложение не предвижда използване на взрив.  

  За реализацията на инвестиционното предложение няма да се използват опасни вещества 

описани в приложение №3 към ЗООС, включително и по време на експлоатацията на площадката 

няма да са налични опасни вещества. 
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4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

  Инвестиционното предложение е свързано с разделяне на имота на осем отделни имоти и 

изграждане във всеки един от тях по една жилищна сграда. Достъпът до имота (включително и до 

новообразуваните имоти) ще се осъществява по ул.“Мануш Георгиев“, минаваща западно от иота 

и по новопредвидена с инвестиционното предложение вътрешно квартална улица.  

  Вътрешно кварталната улица се предвижда да бъде с широчина 6,00м. като тя ще 

обслужва новообразуваните имоти.  

 

 

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

закриване, възстановяване и последващо използване. 

 Програма  за  реализиране  на инвестиционното предложение: 

№по 
ред 

ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ ОТГОВОРНИК/ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

1. Информиране на компетентните органи и 
обществеността. 

декември 

2018г. 

възложител 

2. Изготвяне на документи за преценка 
необходимостта от  ОВОС  и процедиране 

януари-март 
2019г. 

възложител 

3. Разработване и процедиране на ПУП-ПРЗ март -май  

2019г. 

Възложител 

/проектант 

4. Разработване на технически работен проект 
във връзка с изграждането на обекта. 

юни- юли 2019г. 

 

Възложител 

/проектант 

5. Съгласуване на техническия работен проект. август Възложител 
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2019г. /проектант 

6. Одобрение от ОЕСУТ-Петрич и получаване на 
разрешение за строеж. 

септември 

2019г. 

Главен архитект 

Община  Петрич 

7. Извършване на строителните дейности.  октомври 2019г. 
август 2020г. 

възложител 

8. Въвеждане в експлоатация на сградите септември 2020г. възложител 

 

 При изграждането на жилищните сгради ще се използват главно готови строителни 

материали. При изграждането се предвижда изземване на почвен слой в зоните предвидени за 

строителство и той ще се съхранява и ще бъде използван за рекултивация на терена. 

  Инвестицонното предложение не предвижда прекратяване на дейностите.  

 

6. Предлагани методи за строителство. 

  При строителството на обекта трябва да се спазват стриктно изискванията на Правилника 

за изпълнение на СМР, както и указанията на Авторския надзор и на Строителния надзор. 

 В участъка на строителството ще се извършват земни, бетонови, кофражни, армировъчни и 

насипни дейности. Те ще се  изпълняват механизирано с багери, товарачни машини, а където е 

необходимо и ръчно.  

 Строителството ще се извърши с традиционни строителни материали. Сроително-

монтажните работи ще се извършват ръчно и механиирано.  

 Земните работи ще се извършват така, че по всяко време участъка да бъде отводнен и да 

не задържа дъждовни и други оттичащи се води. 

 Кофражни работи – състоят се от качествени платна от водоустойчив шперплат, метални 

пана, дървен материал – греди и дъски. 

 Бетонови работи – бетона използван за строителните конструкции на обекта е клас С8/10 и 

В20/35.  

  Армировката се доставя готова от армировъчен цех на строителната площадка във вид на 

снопове от пръти.  

 Строителството ще бъде с използване на съвременни строителни материали и технологии 

и при двата варианта. Няма да се използват материали с неблагоприятно въздействие върху 

околната среда и хората. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

  Целта на инвестиционното предложение е задоволяване на жилищни нужди на 

възложителите. Имотът е на наследници на Мита Шаламанов и след реализация на 

инвестиционното предложение ще се осигури жилищна база за осем семейства. 

 

 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 предложение се предвижда да се реализира в имот, разположен в 

урбанизираната територия на гр.Петрич, област Благоевград – в най-южната част на града. 
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Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на жилищни сгради – обект, полежащ на 

здравна защита. На юг от имота е територия на Държавен горски фонд, на север е жилищната зона 

на гр.Петрич, в която попада и имота предмет на инвестиционното предлижение. В близост до 

имота осмвен имоти с изпълнено жилищно строителство или имоти с отреждане за жилищно 

строителство, няма обекти или дейности, от които да бъдат несъвместими с обекта предмет на 

инвестиционното предложение. 

 

 

  Имотът не попада и не засяга граници на защитени територии обявени със Закона за 

защитените територии. Същият попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие „Беласица“ с код BG0000167, включена в списъка със защитени зони с 

Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр.85/2007 г.). 
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

  Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в собствен имот 

разположен в регулационните граници на гр.Петрич.  

  На север и запад имотът предмет на инвестиционното предложение граничи с поземлени 

имоти с идентификатори 56126.603.9461, 56126.603.4503, 56126.603.4504 и   56126.603.4505, 

собственост на община Петрич, които представляват урбанизирана  територия с НТП „Ниско 

застрояване (до 10 m)“. Към настоящия момент имотите са незастроени. 

 На изток имот 56126.603.4556 граничи с поземлен имот 56126.129.32, представляващ 

публична държавна собственост,  територия заета от води и водни обекти, с НТП „Водно течение, 

река“. 

  Инвестиционното предложение не предвижда засягане на имоти собственост на други 

лица.  

 Дейностите, които ще протичат на територията на площадката са свъзани с жизнената 

дейност на хората. 

 Водоснабдяването и електроснабдването ще се осъществи от разпределителните мрежи 

на гр.Петрич. 

 

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

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
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водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

  Имотът не попада и не засяга граници на защитени територии обявени със Закона за 

защитените територии. Същият попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие „Беласица“ с код BG0000167, включена в списъка със защитени зони с 

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

 Инвестиционното предложение не попада в границите на зони за защита на водите по 

чл.119а, ал.1, т.1 от Закона за водите. 

 Имотът не попада и не засяга в определени или в процедура санитарно-охранителни зони  

изградени около водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и/или минерални води. 

 

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

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

строителство). 

 Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на жилищни сгради. 

Водоснабдяването на сградите се предвижда да се осъществи от водопроводната мрежа на 

гр.Петрич.  

 Електроснабдяването се предвижда да се осъществи от мрежа НН на града. С ПУП-ПУР за 

кв.“Виздол“ е предвиден УПИ Х, в който ще бъде изграден трафопост, който да обслужва имотите 

в квартала. От този трафопост ще бъде осигурено електроснабдяването на сградите, които ще 

бъдат изградени в новоборазуваните имоти. Ел.провода ще бъде положен подземно, като ще 

премине по улична регулация и ще бъде с дължина около 200м. 

  Инвестиционното предложение не е свързано с добив на строителни материали.  

 

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

  Инвестиционното предложение е необходимо да се съгласува със съответните  

организации/експлоатационни дружества.  

  Необходимо е да бъде издадено разрешение за строеж от Община Петрич, при спазване 

на разпоредбите на Закона за устройство на територията. 

 

 

 

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 

  Настоящето инвестиционно предложение е за разделяне на  имот с идентификатор 

56126.603.4556 на осем имота и изграждане на жилищна сграда във всеки един от тях. Имотът е с 

начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10м)“. 

 Реализацията на инвестиционното предложение няма за промени земеползването на 

съседните територии. 
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2. Мочурища, крайречни области, речни устия 

  Имотът, предмет на инвестицонното предложение, разположен в урбанизираната 

територия на гр.Петрич не попада и не засяга мочурища, крайречни области и речни устия. На 

изток имота граничи с р.Петричка река. 

 

3. Крайбрежни зони и морска околна среда 

  Имотът, предмет на инвестицонното предложение, представлява урбанизирана територия, 

разположена в регулационните граници на гр.Петрич, северния склон на планина Беласица. 

Имотът  не засяга крайбрежни зони и морска околна среда. 

 

4. Планински и горски райони 

 Имот с идентификатор 56126.603.4556  е разположен в регулационните граници на 

гр.Петрич. На юг от имотът са разположени земи от горски поземлен фонд. 

 

5. Защитени със закон територии 

 Площадката на инвестиционното предложение не попада в граници на природни обекти, 

обявени със Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по чл.6 от 

Закона за биологичното разнообразие – защитена зона „Беласица“ с код BG0000167, включена в 

списъка със защитени зони с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ бр.85/2007 

г.). 

 Имотът е разположен в периферията на защитената зона, в урбанизираната територия на 

гр.Петрич, предвид което реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до 

генериране на шум, емисии и отпадъци, които да окажат значително отрицателно въздействие 

върху защитената зона, в границите на която попада имота.  

 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа 

 В близост до площадката, предмет на инвестиционното предложение няма чувствителни 

територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони и санитарно-охранителни зони. 

  Инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона по чл.6 от Закона за 

биологичното разнообразие – защитена зона „Беласица“ с код BG0000167, включена в списъка със 

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

предвид дейността, която ще се осъществява - няма да окаже отрицателно или негативно 

въздействие и върху защитената зона. 

 

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. 

  Реализацията на намерението няма да предизвика изменения в структурата и 

функционирането на ландшафта, които да предизвикат нарушения на екологичното равновесие в 

района. 
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 Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в регулационните граници 

на гр.Петрич, община Перич. Община Петрич притежава културно-исторически ресурс с локално и 

национално значение.  

  В близост до имота, предмет на инвестиционното предложение, няма обекти с 

истопическа, културна или археологическа стойност, които да бъдат засегнати от реализацията му. 

 

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

здравна защита 

  В близост до местоположението на инвестиционното предложение отсъстват територии, 

зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 

  На територията на общината има зони и обекти със специфичен хигиенно-охранителен 

статут, между които в урбанизираните територии попадат детските и учебните заведения, 

здравните заведения, предприятията на хранително-вкусовата, фармацевтичната и козметичната 

промишленост, складовете за храни и фуражи. Имот с идентификатор 56126.603.4556 е с 

отреждане за жилищно строителство и с инвестиционното предложение се предвижда да бъде 

разделен на девет имота, като в осем от тях се изгради по една жилищна сграда. В близост до 

имота няма обекти и не се развиват дейности, които да препятстват риализацията на 

предложението. Същото ще се реализира в жилищна зона на града. 

 

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. 

Население и човешко здраве 

  Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е в пряка връзка с 

хората и тяхното здраве, чрез реализацията на което ще се осигури жилища за възложителите.  

  В етапа на строителството на обекта могат да се идентифицират  евентуални вредности 

отнасящи се в по-голяма степен за работниците, и в по-малка степен за живущите в населеното 

място – площадката е разположена в най-южната част на града, на юг от имота територията е част 

от горски фонд. Характерните за всяко строителство 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 влияние върху дихателните функции. Трябва да се има в 

предвит, че тези работи ще се извършват на открито и извън населено място и не се предвижда 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 на инвестиционното предложение 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 
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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 на гр.Петрич. Не се 

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

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

 При движението на техниката към площадката за изграждане на сградите ще се ползва 

уличната мрежа на града. 

 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. 

Материални активи 

  При строителството на обекта се предвижда да се използват материални активи 

собственост на възложителя и на общината. Имот 56126.603.4556, в който се предвижда да се 

реализира инвестиционното предложение е собственост на възложителя. Достъпът до обекта ще 

се осъществява по пътища и улици общинска собственост. 

Културно наследство 

  В района на инвестиционното предложение не са установени архитектурни и други 

паметници на културното наследство. 

  В района липсват архитектурно–исторически и археологически паметници на културата. 

Съгласно сега действащия Закон за паметниците на културата и музеите, гл.V, чл.22, ако по време 

на работа се попадне на археологически материали или останки от градежи и други подобни. 

Възложителят се задължава в 3 дневен срок да информира община Петрич. 

Атмосферен въздух и климат 

  Разглежданият в инвестиционното предложение обект е разположен на северните 
склонове на планина Беласица. Климатът на района е преходен с ясно изразено 
средиземноморско влияние. Тук в еднаква степен се чувства влиянието на морските и 
континенталните въздушни маси като особеност на района може да се посочи – честото нахлуване 
на тропичен въздух, трансформирал се над Средиземно море.  Районът е най-топъл и сух в 
сравнение с останалата част на страната. 

  Това влияние се отразява особено върху годишното разпределение на валежите и режима 
на температурите. За този район е характерно, че е един от най-топлите в страната. 

  Средната продължителност на слънчевото греене в района е около 2506 часа с максимум 
през юли и минимум през декември и януари. 

  Средната годишна температура на въздуха е около 13,9оС. Максимумът е през месец юли – 
около 25оС, а минимумът през януари – около 3,6оС. В продължение на 220 дни температурата се 
задържа над 10оС. 

  Друг климатичен фактор оказващ влияние върху екологичната обстановка в района са 
валежите. Годишната сума на валежите за района е около 783 мм/м2.  

  Най-голямо значение за очистването на въздушния басейн имат ветровете. 
Преобладаващите ветрове в долината на Струма са северозападните и северните ветрове. За 
района на община Петрич основно духат ветровете с посока от запад – западни, северозападни, 
югозападни. Средната месечна и годишна скорост на вятъра е в рамките на умерената. 

 



„Изграждане на 8 броя жилищни сгради и вътрешно квартална улица  в поземлен имот с идентификатор 

56126.603.4556 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община 

Петрич, област Благоевград“ 

19 

 

Скорост на вятъра по месеци в м/сек за територията на община Петрич 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

С  0,2 0,4 6,0 5,0 3,5 3,5 2,0 4,0 0 3,5 2,2 2,67 

СИ  1,5 1,0 0,5 0 0 0 6,0 1,5 2,0 2,5 1,0 0 

И  1,0 1,6 3,25 3,17 2,5 3,0 2,0 2,0 1,5 1,8 1,67 1,5 

ЮИ  2,0 1,8 2,0 2,63 2,33 2,0 2,75 3,0 2,25 1,55 2,0 1,67 

Ю  1,0 2,0 2,33 1,86 2,0 1,0 1,9 2,43 1,86 1,33 1,0 1,0 

ЮЗ  1,0 0,7 1,0 4,0 2,0 1,5 2,2 2,5 2,0 1,5 0 0 

З  1,0 0,5 3,0 3,0 1,25 3,5 5,67 2,8 1,0 2,5 1,0 1,0 

СЗ  5,53 5,71 7,62 4,67 3,6 4,33 3,75 5,33 4,0 8,0 1,0 3,43 

 

 

 

  Състоянието на атмосферния въздух в даден район до голяма степен се определя и от 
наличието на източници от локален характер. Районът не е включен в националната мрежа за 
мониторинг на въздуха. В района липсват локални източници на замърсяване, като единствено 
може да се вземе за такъв автомобилния транспорт.  Реализацията на инвестиционното 
предложение предполага, че не се очаква наднормено замърсяване на средата. Районът може да 
се определи като един от най-чистите в страната. 

  Като източници на незначително замърсяване в обекта могат да бъдат посочени 
отработените горива от транспортните средства, прахообразуването от движението на 
автотранспорта по ненавлажнени пътища и локално, на някои работни места в района на имота. 

  Извън посочените източници на незначително локално замърсяване на въздуха с прах в 
района на целия обект не се наблюдават други такива. От друга страна имота е разположен на 
терен непосредствено но горски фонд, което е благоприятно за бързото разсейване на емисиите, 
вследствие на въздушните течения. 

  В района на инвестиционното предложение не са налични източници на промишлени 
емисии, поради това качеството на въздуха е много добро. 

  От гореизложеното е видно, че географското разположение на имота, обект на 
инвестиционното предложение, както метеорологичната и синоптична обстановка в района няма 
да допринасят за натрупване на замърсители в атмосферния въздух при провеждане на 
предлаганата дейност. 

  В заключение може да се каже, че при реализацията на инвестиционното предложение не 

се очакват изменения в качеството на атмосферния въздух в района. 
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Води – повърхностни и подземни 

  Имотът, предмет на инвестиционното предложение граничи с воден обект – р.Петричка 

река (р.Луда Мара), десен приток на река Струмешница, която е част от водно тяло с код 

BG4ST400R1072 – река Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р.Струма.  

 При извършване на строителните дейности ще се спазва необходимата трудова 

дисциплина. Образуваните строителни отпадъци, макар и в малки количества ще бъдат събирани 

на определено място, с цел предотвратяване замърсяване на реката и съседните територии. 

Инвестиционното предложение не предвижда провеждането на дейности свързани със 

заустването на отпадни води в повърхностно течащи такива, както и с отвеждането на вещества,  

които представляват значим риск за водната среда или за хората. 

 Въздействие върху подземните води няма с оглед на това, че последните не се предвижда 

да се използват при реализацията на обекта. Поради характера на строителната дейност и имайки 

предвид че изкопните работи не навлизат в голяма дълбочина, където евентуално би могло да 

окаже въздействие върху посоката на движение и състава  на подземните води, то определено 

може да се приеме, че въздействието върху състоянието на подземните води не следва да се 

очаква. 

Почва и земни недра 

  Реализацията на инвестиционното предложение ще окаже най-голямо влияние върху 

компонента почви. Строителството на жилищните сгради е свързано с извършване на изкопни 

работи, за основите на сградите. 

 В строителните петна територията няма да се самовъзобнови. При строителството 

почвеният хумус ще се запазва и използва обратно на терена. 

  Теренът, на който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е 

планински, но в района няма наличие и не се очаква развитие или активизиране  на ерозионни 

процеси. 

 На територията на обекта и в близост до него няма установени находища на полезни 

изкопаеми – обекта не влиза в конфликт с находища за полезни изкопаеми, които да са в 

експлоатация или на новооткрити такива, на които предстои разработване. 

Ландшафт 

  Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е 

разположен на границата с горски фонд. Ландшафтът в района има устойчив характер и по 

същество няма да настъпят съществени промени в структурата и функционирането му в резултат 

на реализацията на инвестицонното предложение. 

 

Биологично разнообразие и неговите елементи 

  Имотът, в който се предвижда да се изградят сградите, представлява урбанизирана 

територия с площ от 4661м2.  

  Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с извършване на изкопни 

работи необходими за основите за сградите. На площадката има разположена дървесна, храстова 

и тревна растителност. Дървесната растителност е разположена основно по границите на имота, 

представена от чинар и орех. По западната част на имота има самонастанила се храстова 

раститилност – къпини.   
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   От тревната растителност на площадката се срещат представители на ксеротермни тревни 

видове, които са характерни за сухи терени. Като представители могат да се посочат: троскот 

(Rhizoma Graminis), детелина (Trifolium), овчарска торбичка (Capsella Bursa Pastoris), червена 

мъртва коприва (Lamium purpureum) и представители на семейство житни  (Gramineae). Тези 

растителни съобщества се характеризират с голямата си пластичност. След приключване на 

строителните дейности ще се самовъзобнови.  

 На площадката не са констатирани растителни  видове, предмет на защита на защитена 

зона „Беласица“.   

 При реализация на инвестиционното предложение храстовата и тревната растителност ще 

бъде премахната. При необходимост в строителните петна ще бъде премахната и част от 

дървесната растителност. При извършване на строителните работи, предвид това че дърветата са 

разположени по границата на имота, възложителя ще се стреми да запази същата. С реализацията 

на инвестиционното предложение няма да бъдат нарушени находища на застрашени растителни 

видове. 

  Животинският свят е представен от насекоми, птици, гризачи,  бозайници и други 

характерни за района и свикнали с човешкото присъствие, независимо от близостта с горски фонд. 

 Реализацията на инвестиционното предложение ще доведе до нарушаване на  фактора 

спокойствие на животинските видове, само в етапа на строителството. След приключване на 

строителните дейности  естествените условия на местообитанията на повечето животински видове 

в района около имота ще се възстановят и животните ще се върнат. 

  Не се очаква нарушаване на типичните за района животински видове, изменение на 

плътността на популациите и изчезване на характерните за района животински видове.   

  Няма да се нарушат естествени местообитания на животински видове. Въздействието на 

дейността върху околния животински свят ще е незначително, с малък териториален обхват и 

краткотрайно по продължителност, с възможност за възстановяване. 
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Защитените територии 

  Имот с идентификатор  56126.603.4556 по КККР на гр.Петрич, обл.Благоевград  попада в 

границите на  защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие „Беласица“ с 

код BG0000167.  

  В близост  няма защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. 

(защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998г.) 

 Реализирането на инвестиционното предложение за изграждане на жилищни сгради няма 

вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания 

на видове на дивата флора и фауна, предмет на опазване на защитена зона „Беласица“ с код 

BG0000167, поради краткотрайността на строителството и разположението на имота – в 

периферията на защитената зона. 

 

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

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

  Имотът, предмет на инвестицонното предложение не попада в граници на защитени 

територии, предвид което не се очаква отрицателно въздействие върху тях, но попада в границите 

на защитена зона „Беласица“ с код BG0000167 за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна. 

 Реализирането на инвестиционното предложение за изграждане на жилищни сгради няма 

вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания 

на видове на дивата флора и фауна, предмет на опазване на най-близко разположената защитена 

зона „Беласица“ с код BG0000167. 

  

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение 

от риск от големи аварии и/или бедствия. 

  При спазване на мерките за здравна защита и управление на риска при реализирането на 
инвестиционното предложение няма да доведе до значима промяна на здравния статус и 
здравния риск може да се прогнозира като нисък. В процеса на строителство е необходимо 
обезопасяване на труда на работещите чрез: 

 Инструкции за боравене с необходимите машини и съоръжения 

 Инструкции за работа при изкопи 

 Инструкции при монтаж на подкрепящи стени 

 Инструкции при бетоновите работи 

 Инструкции при противопожарна работа 

 Стриктно използване на предвидените лични и колективни предпазни средства. 

 

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

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

  Реализацията на инвестиционното предложение ще въздейства пряко върху част от 

компонентите на околната среда. 

  Въздействието по време на строителството ще бъде пряко, временно, краткотрайно и 

незначително отрицателно при спазване на мерките по т. 11. 
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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.). 

   Поземлен имот с идентификатор 56126.603.4556 по КККР на гр.Петрич, обл.Благоевград е 

разположен в урбанизирана територия на населено място. Инвестиционното предложение е 

свързано с изграждане на сгради за задоволяван ена жилищни нужди. 

 Като се има в предвид и спецификата на разглежданата дейност може да се каже, че 

здравния риск за работещите и пребиваващите в близост до обекта е минимален. 

 От здравно-хигиенна гледна точка, не се очаква възникване на риск за човешкото здраве 

тъй като имота, в който ще се извършват строителните дейности ще се извършват на разстояние 

около 360м. от  най-близките жилищни сгради на града. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

  Имотът, в който ще се изградят жилищните сгради ще бъде ограден със собствена ограда.  

  Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно 

допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат само по време на 

строителството. Експлоатацията не е свързана с отделяне на шум в околната среда. 

  Вредни вещества във въздуха – само по време на строителството от  строителните машини 

и превозните средства. Транспортните средства могат да бъдат класифицирани като линейни 

подвижни организирани източници.Емисиите на серни оксиди, азотни оксиди, ЛОС, метан, 

въглероден оксид, въглероден диоксид и двуазотен оксид от превозните средства няма да 

замърсяват съществено атмосферния въздух в региона и ще бъдат част от емисиите на 

отоплението от жилищната зона на гр.Петрич. 

  Емисии на интензивно миришещи вещества във въздуха - характерно за дейността е, че не 

се отделят.  

  Гореизброените вещества не попадат в Приложение 3 на ЗООС. 

  На територията на площадката не се предвижда съхранение на опасни вещества, 

включени в таблица 1 и 2 на Приложение №3 към чл.103, ал.3 от ЗООС. 

  Не се очакват интензивни миризми, които да достигнат до жилищната зона на с.Трем. 

  Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че 

реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху 

здравето на хората. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

  Въздействието ще бъде само в етапа на извършвана на строителните дейности, в рамките 

на работното време. 

  То ще е обратимо за всички компоненти на околната среда, с изключение на почвите. 

 

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

предложения. 

  В близост до имота, предмет на инвестиционното предложение няма разположени 

производствени обекти и обекти свързани с търговия и услуги, при които е възможно да възникне 
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комбинирано въздействие  от дейността която развиват няма поради което не се  очаква 

възникване на комбинирано въздействие. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

  Отрицателните въздействия са главно по време на строителството и намаляването им 

може да се постигне с добра организация на работата и добра трудова и технологична 

дисциплина. 

 В периода на строителните работи атмосферния въздух ще се замърси с прах и отпадъчни 

газове от работата на ДВГ на строителната техника и товарните МПС при извършване на изкопните 

работи, обратното засипване на земните маси и товаро – разтоварителните работи. 

 Местата на временно складиране на насипните материали и строителните отпадъци ще 

бъдат източници на неорганизирани емисии при сухо и ветровито време. 

 Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се намали негативното въздействие 

върху околната среда са следните: 

 да не се допуска да работят строителни и товарни машини с неизправни ДВГ; 

 да не се допуска извънгабаритно товарене на машините с насипни материали. 

 Местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци при сухо 

време да се мокрят, за да се намалят неорганизираните емисии на прах. 

 След приключване на строителните работи складираните инертни материали и строителни 

отпадъци своевременно да се почистват, като отпадъците се извозват на определените за това 

места. 

 Необходимо е на местата на лагеруване на строителната техника да се проведат саниращи 

мероприятия за опазване на почвения слой. 

 Фирмата изпълняваща строителните дейности да предава образуваните отпадъци на 

фирми с разрешително за дейности с такива отпадъци с цел предотвратяване и намаляване на 

риска от замърсяване. 

 С цел намаляване на шумовото въздействие да не се допуска работа на строителната 

техника и обслужващия транспорт на празен ход, а така също строителните дейности да се 

извършват само през светлата част на денонощието. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

  Обектът предмет на настоящето инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни 

сгради в имот с идентификатор 56126.603.4556 по КККР на гр.Петрич, обл.Благоевград“ е 

разположен в Югозападна България и в резултат от реализация на му не се очаква да има 

трансгранични въздействия. 

 

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. 

  Предвидените мерки за предотвратяване, намаляване на отрицателните последици и 
недопускане на негативни въздействия върху отделните компоненти на околната среда и 
човешкото здраве се отнасят за съответните етапи от реализацията на инвестиционното 
предложение: 

 



„Изграждане на 8 броя жилищни сгради и вътрешно квартална улица  в поземлен имот с идентификатор 

56126.603.4556 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, община 

Петрич, област Благоевград“ 
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 мярка период на 
изпълнение 

резултат 

 Включване в проекта на 
разгледаните мерки и условия 

проектиране Минимизиране на отрицателните 
въздействия върху околната среда. 

Запазване на доброто състояние на 
съседните територии. 

 Използване на изправна 
техника 

Строителство  Ограничаване разпространението на 
емисии 

 Да се спазва необходимата 
трудова дисциплина при 
изпълнение на изкопните 
работи  

Строителство  Защита на почвата. Опазване на 
съществуващата растителност. 

 Да не се допуска ремонт на 
строителна и транспортна 
техника на строителната 
площадка 

Строителство Опазване на подземните води и 
почвите 

 Изземване на хумусния слой и 
съхранение 

Строителство  Възстановяване на съществуващото 
състояние 

 Съхранение на строителните 
отпадъци на определеното ца 
целта място 

Строителство  Опазване на почвата и подпочвените 
води. 

 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение 

  Съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда засегнатото население на гр.Петрич е уведомено 

за инвестиционното предложение чрез поставяне на съобщение в сградата на Общинска 

администрация. 

 

     Възложители:  

 

  1…………………………………   6……………………………………. 

  2…………………………………   7……………………………………. 

  3…………………………………   8……………………………………. 

  4………………………………..   9……………………………………. 

  5…………………………………   10………………………………….. 

                                        (подписи) 


