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Приложение № 2 
към чл. 6 

 
 

 
Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (ОВОС) 
 
 
I. UИнформация за контакт с възложителя: 
 

1. Николай Петров Николов, действащ в качеството си на управител и 
представляващ Дружество с ограничена отговорност, с фирма “ПИМЕНС” ООД, 
вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104062477; 

2. Адрес на управление: гр. Стражица, обл. В. Търново, ул. “Иван Вазов” № 1; 
3. Лице за контакти: Мирослав Пламенов Пенев; 
4. Телефон за контакти: 0887 763 894; 

 
II. UХарактеристика на инвестиционното предложение: 
 
1. Резюме на предложението: 

• Във връзка с предприета градоустройствена инициатива за частично изменение на 
подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ЧИ на ПУП – ПРЗ/ 
за урегулиран поземлен имот УПИ VII, находящ се в строителен квартал 103, по 
регулационния план на гр. Стражица, с цел установяване на ново конкретно 
предназначение, а именно: “За животновъдство”, част от устройствена зона – 
“Предимно производствена устройствена зона – “Пп”, се предвижда 
инвестиционна инициатива за обособяване на: “Животновъден обект – птицеферма, 
за отглеждане на бройлери, с капацитет 10 000бр.”, чрез етапно изграждане и 
въвеждане в експлоатация на следните подобекти: 1.) “Реконструкция и 
преустройство на съществуваща сграда – “краварник” в “птицевъдна сграда” за 
отглеждане на бройлери, с капацитет 10000 места за един жизнен цикъл”; 2.) 
“Изграждане на “административно – битова сграда със санитарно – хигиенен 
филтър”; 3.) “Изграждане на трупосъбирателна площадка с хладилна камера за 
умрели птици”; 4.) “Обособяване на “торохранилище”; и 5.) “Изграждане на 
“ограда”; 

• Проектирането, изпълнението и експлоатациата на новообособения животновъден 
обект ще отговаря в пълнота на изискванията на Наредба № 44, за 
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти; 

• Достъпът до имота, в който ще се обособява птицефермата, се осъществява чрез 
подход от юг, посредством асфалтов път, част от съществуващата улична мрежа на 
гр. Стражица; 

• За имота, предмет на инициативата, се предвижда ново конкретно предназначение: 
“За животновъдство”; целият е с площ: 2430.00кв.м; усвоен – застроен е с 
животновъдна сграда – краварник; 

• Имотът е благоустроен и облагороден. Електрозахранването и водоснабдяването е 
реализирано; 
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• Новообособената птицеферма е с проектен капацитет 10000бр. за един жизнен 
цикъл; предвидена за свободно подово отглеждане /угояване/ на бройлери; с 
времетраене на цикъла ~ 40-50дни; 

• За подова постеля ще се използва слама, доставяна периодично от площадка, извън 
имота, предмет на инициативата; 

• По време угояването на бройлерите (за един жизнен цикъл), износената постеля 
временно ще се съхранява на предвидената за обособяване в имота торова 
площадка, след което ще се използва за наторяване на земеделски площи в района; 

• За нуждите на новообособената птицевъдна сграда ще се изпълни отоплителна и 
вентилационна инсталация; 

• Предвижда се заустване на отпадните битови и стопански води в съществуващата 
градска канализация, преминаващи през първична обработка в локално модулно 
пречиствателно съоръжение за отработени води. 

 
UПроизводствени процеси / Технологична обосновка: 
• Птицефермата е проектирана съгласно нормативната уредба, с обособени две зони 

– бяла зона и черна зона; 
• В бялата зона се разполага сградата за отглеждане на птиците, командно 

помещение, битово помещение за хранене и почивка на работниците със санитарен 
възел. На границата м-у бялата и черната зона се предвижда постоянна ограда с 
височина не по-малка от 1.50м, осигуряваща безопасността на обекта и здравното 
благополучие на птиците. В зоната са разположени ветеринарно – санитарен 
филтър, който е единствения вход към бялата зона; силоз за комбиниран фураж; 
трупосъбирателен пункт, който разполага с помещение за аутопсия и помещение за 
съхранение на трупове, при подходяща температура, с вход откъм бяла зона. 
Съхраняваните трупове ще бъдат предавани на регламентиран оператор, 
занимаващ се с тази дейност, по договор, и предавани на екарисаж; 

• В черната зона са разположени пропускателен пункт, който разполага със стая за 
охрана; дезинфекционна площадка за транспортни средства, с дължина не по-малко 
от 7,00м и дълбочина на ваната за дезинфекционен разтвор, не по-малка от 0,30м; 
дезинфекционна площадка за хора, която се състои от дезинфекционна пътека, с 
дължина не по-малка от 0,80м и умивалник с приспособления за измиване и 
дезинфекция на ръцете; дезинфекционен блок за измиване и дезинфекция на 
транспортните средства; 

• Хранене – Храненето се осъществява чрез верижно-улейна хранилка. Хранилната 
система има приспособление за регулиране количеството на подаваната храна. С 
помощта на шибър нивото на фуража в хранилката може да се контролира лесно, а 
заобленият й край не позволява разпиляването на фураж. Шнекът, който се движи в 
улея, взема фураж от силоз, разположен встрани от сградата. Силозът за фураж към 
птицевъдната сграда е изработен от поцинкована стоманизирана ламарина и 
снабден с електронна система, която позволява засичането на изяден фураж, с 
точност до килограм. Захранването на силозът с фураж се извършва с помощта на 
шнекова система; 

• Поене – Поенето се осъществява от поилна система, снабдена с нипели, 
позволяващи неограничен достъп на всяка птица до тях. На върха на стеблото на 
нипелната поилка винаги има капка вода. Птицата, когато пожелае да пие вода 
клъвва стеблото в зоната на капката, то се повдига леко, изтича вода и се образува 
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нова какпка. Поилната система е снабдена и с медикатор за авоматично подаване и 
смесване на медикаменти при необходимост; 

• Микроклимат – Микроклиматът в сградата се регулира напълно автоматично при 
всички ситуации /при летни и зимни условия/, в зависимост от външната 
температура, температурата в сградата и относителната влажност. По дължина на 
птицевъдната сграда, на двете надлъжни фасади, са разположени клапи за чист 
въздух и охлаждащи панели /пити/. Предвидени са завеси за затваряне на 
охлаждащите панели. Към вентилационната система са предвидени и два вида 
вентилатори – покривни и осови. Микроклиматът в сградата се контролира от 
компютър. Вентилаторите и клапите са изчислени така, че да постигат нужните 
вентилационни норми и да осигуряват достатъчно чист и пресен въздух за птиците; 

• Вентилация – В обекта се предвижда изграждане на общообменна вентилация. 
Компенсирането на изсмукания въздух ще се осъществява чрез клапи за свеж 
въздух, които са разположени по периметъра на сградата, в горния край на стените. 
Предвижда се регулируем поток на въздуха в птицефермата, чрез автоматизирана 
вентилационна система, който да не надвишава нормативните изисквания. 
Движението на въздушните маси се контролира от компютърно управление и 
температурни датчици, които регулират постъпването на въздух, чрез степента на 
отваряне на клапите и смукателната сила на вентилаторите; 

• Тор – Системата за изхвърляне на тора е съставена от торови ленти, предвижващи 
торовата маса извън помещението, където се подава на наклонен транспортьор. 
Изхвърлянето на торовата маса се извършва два пъти седмично, на торова 
площадка в имота, като след угниването й ще се предава за наторяване на 
земеделски земи; 

• Отопление – Разработени са варианти за лъчисто отопление и конвенционално 
отопление с печки на твърдо гориво, като при доказване на окономическата 
целесъобразност, ще се избере един от вариантите; 

• Водоснабдяване – То ще е необходимо за поене на птиците вътре в 
производствените помещения. Също така и за административно – битовите и 
санитарните звена (офисни площи, битови помещения, баня, тоалетна, мивки и др.) 
Водоснабдяването с вода за питейно – битови и стопански нужди се предвижда, 
чрез реализираната в имота водопроводна мрежа, отклонение от довеждащ 
водопровод на ВиК оператора. 

 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение: 

• Целесъобразността на инвестиционната инициатива се доказва от правилната 
пазарна логика, при цялостната икономическа и технологична обосновка на 
проекта, както и липсата на интерес от страна на други възложители за обособяване 
на подобни обекти в района на инициативата. 

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

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с 
други предложения: 
• Разглежданата площадка, предвидена за реализиране на инвестиционното 

предложение, няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или 
друг план дейности; 

• Към настоящия момент няма предприета градоустройствена инициатива от страна 
на други собственици на съседни имоти, за изработване на устройствени проекти за 



 4 

подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване, с цел 
промяна предназначението и начинът на трайно ползване на имотите; 

• Не е налична и информация за предстояща инвестиционна инициатива от страна на 
други възложители за обособяване на други подобни животновъдни обекти – 
птицеферми; 

• Предвид начина на отглеждане на птиците, капацитета на фермата и нейното 
разположение, както и липсата на сходни инициативи в непосредствена близост, не 
се очаква увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение в-у 
околната среда, или т.нар. кумулиране с други предложения. 

   
4. Подробна информация за разгледани алтернативи: 

• Имотът, предмет на инициативата, представлява бившо животновъдно помощно 
стопанство – “кравеферма”, находящо се в западната промишлена територия на гр. 
Стражица; 

• Имотът, в който ще се реализира предложението, е достъпен чрез подход от юг, 
посредством асфалтов път, част от съществуващата улична мрежа на гр. Стражица; 

• Имотът е благоустроен и облагороден. Електрозахранването и водоснабдяването е 
реализирано. 

• Разположението на площадката е подходящо за реализиране на предвидените 
дейности. 

 
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството: 
• Урегулиран поземлен имот УПИ VII е разположен в строителен квартал 103, по 

регулационния план на гр. Стражица, обл. Велико Търново. 
• За време реализирането на инициативата, не се налага обособяване на 

допълнителни открити и закрити работни и складови площи за временни 
строителни дейности, като за целта ще се използват наличните в имота площадки и 
вътрешни пътища. 

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

на дейностите и съоръженията, в които Uсе очакваU да са налични опасни вещества 
от     приложение № 3 към ЗООС: 
• Инвестиционното предложение не предвижда значителни емисии на вредни 

вещества във въздуха. Емисиите, които ще се отделят от производствените 
помещения по време експлоатацията на птицефермата са топлина, водни пари, 
въглероден диоксид, отделяни от птиците, както и минимални количества амоняк и 
сероводород. Те ще попадат в атмосферния въздух, посредством вентилационната 
система на производствените помещения. Отделените емисии няма да доведат до 
промени в качеството на атмосферния въздух, тъй като бързо дифузират в 
пространството; 

• Инвестиционното предложение не предвижда заустването на производствени 
отпадъчни води в повърхностни водоприемници. Отпадъчните води ще имат 
предимно битово – фекален характер и ще бъдат отвеждани в съществуващата 
градска канализация, преминаващи през първична обработка в локално модулно 
пречиствателно съоръжение за отработени води; 

• Производствените помещения за отглеждане на птиците ще се почистват след 
всеки цикъл на отглеждане; 



 5 

• Инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, 
производство или работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната 
среда или здравето на хората. 

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

• С реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда изменение, 
разширение или изграждане на нова комуникационно – транспортна и инженерно – 
техническа инфраструктура. 

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

закриване, възстановяване и последващо използване: 
• Мерките, предвидени по време на строителството и експлоатацията на 

птицефермата, ще намалят и ограничат въздействието върху компонентите на 
околната среда; 

• Времетраенето на строително – монтажните работи ще е краткотрайно – поетапно, 
с обща продължителност 6 месеца. Това ще неутрализира факторът безпокойство 
сред местообитанията на животинските видове в района. 

• Обектът ще се обслужва от минимален брой работници, а движението на МПС по 
време на експлоатация ще е крайно ограничено;  

• При изготвяне на инвестиционните проекти за всеки функционален тип подобект 
(сграда/постройка/съоръжение), представляващ част от основния животновъден 
обект, ще се изработва част План за управление на отпадъците, касаещ начинът на 
тяхното третиране. 

 
9. Предлагани методи за строителство: 

• Предвижда се: 1.) “Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда – 
“краварник” в “птицевъдна сграда” за отглеждане на бройлери, с капацитет 10000 
места за един жизнен цикъл”; 2.) “Изграждане на “административно – битова 
сграда със санитарно – хигиенен филтър”; 3.) “Изграждане на трупосъбирателна 
площадка с хладилна камера за умрели птици”; 4.) “Обособяване на 
“торохранилище”; и 5.) “Изграждане на “ограда”. 

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

експлоатацията: 
• Инвестиционното предложение предвижда обособяването на птицеферма за 

отглеждане на ~10хил. бр. птици – бройлери, с необходимите за функционирането 
й съоръжения, административно – битови, санитарно – хигиенни и складови 
помещения; 

• Интензивното отглеждане на птици не е свързано с добив на подземни богатства и 
използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни 
невъзстановими физически промени в района. 

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

третиране: 
• Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до 

отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци. Основният отпадък 
при експлоатацията на птицефермата е торовата маса. Събирането й и временното 
съхранение е в предвидената за обособяване торова площадка. След престояване, 
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отпадъкът ще се предава на фирми, посредством сключени договори за наторяване 
на земеделски земи; 

• Предвижда се регулируем поток на въздуха в птицефермата, чрез автоматизирана 
вентилационна система, който да не надвишава нормативните изисквания. 
Емисиите, които ще се отделят от производствените сектори по време на 
експлоатацията, ще попаднат в атмосферния въздух посредством вентилационната 
система. Отделените емисии няма да доведат до промени в качеството на 
атмосферния въздух, тъй като бързо дифузират (инфилтрират се) в пространството. 

• Отпадъци от строителство: По време извършване на строително – монтажните 
дейности, се очаква натрупване на строителни отпадъци. Ще се съхраняват в 
чували и в насипен вид, и периодично ще се извозват на регламентирано депо за 
строителни отпадъци; 

• Отпадъци от битова дейност: Очаква се натрупване на минимално количество 
битови отпадъци, извозвани периодично на регламентираното депо за битови 
отпадъци, съгласно изискванията на Община Стражица; 

• Отпадъци от стопанска дейност: При изготвяне на инвестиционните проекти за 
всеки функционален тип подобект (сграда/постройка/съоръжение), представляващ 
част от основния животновъден обект, при необходимост ще се изработва част 
План за управление на отпадъците, касаещ начинът на тяхното третиране. 

 
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 

върху околната среда: 
• Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до постоянно 

замърсяване и дискомфорт на околната среда. Характерът на инвестиционното 
предложение е такъв, че ще предизвика натоварване на околната среда при 
строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката 
от работата на строителните машини, механизацията и транспортните средства. То 
ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната 
площадка, и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на гр. 
Стражица, както и на растителния и животинския свят; 

• Отпадъчните води ще са от битов характер и ще се заустват в съществуващата 
градска канализация; 

• За оптимално организиране на производствения процес, с цел постигане на работна 
ефективност, в животновъдния обект ще бъдат заети 6 работници, пряко свързани с 
работата във птицефермата: гледачи, доктор, управител, механизатор и охрана. В 
тази връзка може да се направи извод, че обема и мащаба на инвестиционното 
предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие 
върху околната среда. 

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

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство, третиране на отпадъчните води): 
• За реализиране на инвестиционното намерение не се предвижда добив на 

строителни материали на площадката, предмет на инициативата, както и 
прокарване на каквато и да е техническа инфраструктира – довеждащи ЕЛ и ВиК 
проводи и съоръжения;  

• Инвестиционното предложение не предвижда заустването на производствени 
отпадъчни води в повърхностни водоприемници. Отпадъчните води ще имат 
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предимно битово – фекален характер и ще бъдат отвеждани в въществуващата в в 
съществуващата градска канализация, преминаващи през първична обработка в 
локално модулно пречиствателно съоръжение за отработени води. 

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

• След одобряване на предвидените за изготвяне инвестиционни проекти; издаване 
разрешение за строеж от Община Стражица, изграждане на на животновъдния 
обект, предстои регистрацията му в Агенция безопасност на храните. 

 
15. Риск от аварии и инциденти: 

• Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и 
експлоатацията на птицефермата. При вземане необходимите мерки, свързани със 
стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени 
до минимум; 

• На назначеният с трудов договор персонал ще бъде провеждан начален и 
периодичен инструктаж по предварително утвърдена програма съгласно ЗЗБУТ. 

 
III. UМестоположение на инвестиционното предложение: 
 
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните 
характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 
екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна 
защита, и отстоянията до тях: 
• Приложени са скица на имота и картен материал, даващи информация за 

местонахождението на имота, границите му, съседни имоти, прилежащи пътища и 
др. кадастрална и топографска информация; 

• По първоначална информация, площадката не попада в границите на защитена 
местност /ЗМ/, природен парк /ПП/ или в границите на обекти включени в списъка 
на Натура 2000; 

• Разглежданата площадка е УПИ VII, от стр. кв. 103, находящ се в нарочно 
обособена преди десетилетия промишлена територия на гр. Стражица, предвидена 
за осъществяване на производствено – складови и животновъдни дейности 

• Избраното местоположение на птицефермата, осигурява липсата на отрицателни 
въздействия, свързани с наднормен шум и неприятни миризми. 

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

трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 
ползватели на земи: 
• Площадката, в която предстои да се реализира инвестиционното предложение, е 

поземлен имот, понастоящем с фактическо ползване: “За кравеферма”, собственост 
на възложителя. Съседните имоти са урегулирани при условията на устройствена 
зона – “Предимно производствена устройствена зона – “П”; 

• При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване 
ползването на съседни имоти, тъй като площадката е съществуваща – реализирана 
е към настоящия момент кравеферма. 
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3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове: 
• Прилежащите на имота земи са имоти от западната промишлена зона на 

урбанизирана територия на гр. Стражица; 
• Не е налична информация за изготвени земеустройствени и горскоустройствени 

планове за прилежащата на имота територия. 
 
4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална 
екологична мрежа: 
• На територията на площадката и в близост, няма обекти, които могат да бъдат 

засегнати, и които са защитени от международен или национален закон/директива, 
поради тяхната екологична, природна, културна или друга ценност; 

• В обхвата на инвестиционното предложение няма повърхностни и подземни 
водоизточници за питейна и минерална вода; 

• Инвестиционното предложение не засяга и по никакъв начин няма да увреди 
елементи на растителни местообитания и популации на защитени видове животни;   

• Предвид анропогенизирания характер на избраната площадка за реализиране на 
инвестиционното намерение, биологичното разнообразие е бедно. Това води до 
извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон 
територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите, в които 
нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните 
територии, защитените територии на единични и групови недвижими културни 
ценности, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут 
или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата в района 
ще асимилира предвиденото за реализиране инвестиционно предложение. 

 
5. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси: 

• Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма 
да бъдат засегнати. 

 
6. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение: 

• Урегулиран поземлен имот УПИ VII е разположен в строителен квартал 103, по 
регулационния план на гр. Стражица, обл. Велико Търново. 

• Имотът, предмет на инициативата, представлява бившо животновъдно помощно 
стопанство – “кравеферма”, находящо се в западната промишлена територия на гр. 
Стражица; 

• Имотът е благоустроен и облагороден. Електрозахранването и водоснабдяването е 
реализирано; 

• Разположението на площадката е подходящо за реализиране на предвидените 
дейности; 

• Имотът не е в конфликт с фактическото ползване на съседни и прилежащи имоти и 
дейности, извършвани в тях. 
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IV. UХарактеристики на потенциалното въздействие: 
 
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, 

атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, 
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и 
неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими 
културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни 
вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, 
рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои 
генетично модифицирани организми: 

 
а.) Върху хората и здравето им: 

• При реализиране на инвестиционното намерение не се предвиждат емисии на 
замърсители или опасни, токсични, или вредни вещества във въздуха; 

• Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или 
водите в следствие на изпускане на замърсители върху земята или в повърхностни 
водни обекти и подземни води. 

 
б.) Флора и фауна: 

• Не се очаква въздействие върху флората и фауната в района, защото от дейността 
не се отделят вредни и отровни вещества. 

 
в.) Почви: 

• Не се очаква замърсяване на прилежащите земи, тъй като няма сериозни и 
организирани въздушни емисии от площадката. От дейността не се генерират 
опасни отпадъци. Производствените води се заустват в съшествуващата градска 
канализация. 

 
г.) Земеползване: 

• При извършване на строителството, реконструкцията и преустройството, 
земеползване не се налага. 

 
д.) Хидрология и качество на водите: 

• Не се очаква замърсяване на водите, тъй като дейността не е свързана с отделяне на 
отпадъчни и производствени води във повърхностни и подземни питейни 
източници. 

 
е.) Въздух: 

• Не се очаква замърсяване на въздуха, тъй като в обекта няма организирани емисии, 
с норми над допустимото. Неорганизираните въздушни емисии са незначителни и 
не създават условия за замърсяване на околната среда и няма да повлияят на 
нивото на чистота на атмосферния въздух. 

 
ж.) Климат: 

• Не се очаква въздействие върху климата в района. 
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з.) Шум и вибрации: 
• Не се очаква наднормено въздушно шумово замърсяване във и около площадката, 

предмет на инициативата. Не се очаква появата на вибрации. 
 
и.) Ландшафт: 

• Няма да има промени в ландшафта и няма да се наруши екологичното равновесие в 
района. Няма да бъдат засегнати представителни природни екосистеми, защитени 
природни ценности. 

 
й.) Културни и исторически ценности: 

• В близост няма информация за наличието на такива. 
 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение: 
• На територията на площадката и в близост, няма обекти, които могат да бъдат 

засегнати, и които са защитени от международен или национален закон/директива, 
поради тяхната екологична, природна, културна или друга ценност. 

 
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 

средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно): 
• При реализиране на инвестиционното намерение, няма да има отрицателно 

въздействие върху околната среда, което да носи потенциал за натрупващо се 
въздействие върху други съществуващи или планирани дейности в района на 
реализация на дейността. 

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

(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.): 
• Териториалният обхват на въздействието, в резултат на строителството и 

експлоатацията на инвестиционното предложение, е ограничен и локален, в 
рамките на разглеждания имот УПИ VII, находящ се в строителен квартал 103, по 
регулационния план на гр. Стражица, обл. Велико Търново. 

 
5. Вероятност на поява на въздействието: 

• Не се очаква вероятност от отрицателно въздействие, в резултат на 
производствената и човешка дейност на площадката, предмет на инициативата. 

 
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието: 

• Въздействието, в резултат на строителството и експлоатацията на птицефермата ще 
бъде ограничено в рамките на разглеждания имот. Въздействието ще бъде 
дълготрайно, поради променения вече ландшафт и антропогенизиране на 
природната среда, като въздействието от естетическа гледна точка е субективно; 

• Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на птицефермата и евентуални последващи стопански дейности в 
имота. 
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