Приложение № 2
към чл. 6

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, местожителство, гражданство на възложителя:
Видьо Видев – изпълнителен директор,
"ЕКОСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" АД, гр. София 1331, ж.к. Филиповци, ул. „Банско шосе“ N 13, ЕИК
203149649
(физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)
2. Пълен пощенски адрес:
"ЕКОСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" АД, гр. София 1331, ж.к. Филиповци, ул. „Банско шосе“ N 13
3. Телефон, факс и e-mail:
телeфон: 02 / 4341712; факс: 02 / 4341713; e-mail: еcosort-go@abv.bg
4. Лице за контакти:
Ренета Кънчева
II. Характеристики на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Инвестиционното предложение е за преустройване на съществуващ склад, с цел временно съхранение на
препарати за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок на годност и други агрохимични отпадъци
съдържащи опасни вещества с изтекъл срок на годност.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Предвидените за съхранение опасни вещества са Препарати за растителна защита (ПРЗ) с изтекъл срок
на годност и други агрохимични отпадъци съдържащи опасни вещества с изтекъл срок на годност. Тези
препрати се класифицират като опасни отпадъци в Списъка на отпадъците, съгласно Наредбата по чл. 3,
ал. 1 ЗУО.
Тези отпадъци не могат да бъдат рециклирани или депонирани и единствена алтернатива за
окончателното им обезвреждане е тяхното изгаряне в специализирани инсталации за изгаряне на опасни
отпадъци. На територията на Р. България към момента няма, а също така не се предвижда изграждане на
подобна инсталация за изгаряне на опасни отпадъци. От друга страна наличието на такива опасни
отпадъци на територията на цялата страна, включително и съхраняваните на изоставени или
необезопасени места е национален проблем и представляват риск за околната среда и човешкото здраве.

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.
За района на избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности,
които да противоречат по някакъв начин на това инвестиционното предложение.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
От позицията си на частно дружество развиващо дейности с отпадъци в региона, Екосорт Горна
Оряховица АД не разполага с друга алтернатива , с оглед както целта на инвестиционното предложение,

така и на наличната инфраструктура на посочения терен, собственост на дружеството.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по
време на строителството.
Инвестиционното предложение ще се реализира на адрес:
Землище на с. Първомайци с ЕКАТТЕ 59094, общ. Горна Оряховица, имот с номер 000269, сграда N 03
Общата площ на базата е 19300 кв.м. Има изградена техническа инфраструктура – ограда с товарен
портал, система за наблюдение и охрана, автомобилна везна.
Склада за временно съхранение е масивна сграда (сграда N 03), с площ от 492 кв.м., 1 етаж, с бетонен
под и стени, с минимална вътрешна височина около 5 метра. Сградата е електрифицирана.
За изпълнение на преустройството на съществуващата складова постройка се предвиждат малки по
обеми строително-ремонтни дейности, които не изискват допълнителна необходима площ, освен
наличната в складовата постройка.
Ще бъдат изградени допълнително охранителна и противопожарна системи.
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите
и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.
Отпадъци от препарати за растителна защита ще се приемат в склада в подходяща за транспортиране и
съхранение опаковка (съгласно изискванията на Международната спогодба за превоз на опасни товари
по шосе - ADR), и ще се съхраняват в склада на ЕКОСОРТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА АД временно, до
събиране на необходимото количество за международно транспортиране извън територията на Р.
България, с цел окончателното им обезвреждане (унищожаване).
Дейностите по складиране ще бъдат – товарене, разтоварване, съхранение.
Капацитета на съхранение на склада ще бъде не повече от 49 т и максимален прием за съхранение за
едно денонощие не повече от 10 тона опасни отпадъци.
Класификация съгласно Приложение 3 към ЗООС:

-

Очакваните опасни вещества са класифицирани според най-високото ниво на опасност за този тип
вещества, поради неизвестност на конкретни марка и вид препрати за растителна защита:
H2 - остра токсичност, категория 3 – инхалаторен път на експозиция
Е1 – опасни за водната среда, категория 1 – остра опасност
Възможните видове опасни отпадъци за съхранение по кодове са, както следва:
№
Код
1
1.
2.
3.

02 01 08*
14 06 01*
15 01 10*

4.

15 02 02*

5.
6.
7.
8.
9.

16 03 03*
16 03 04
16 03 05*
16 03 06
16 05 04*

10.

16 05 05

Вид на отпадъка
Наименование
2
Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества
Хлорофлуоро-въглеводороди, HCFC, HFC
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или
замърсени с опасни вещества
Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени
филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и
предпазни облекла, замърсени с опасни вещества
Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества
Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03
Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества
Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05
Газове в съдове под налягане (вкл. халони), съдържащи
опасни вещества
Газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16
05 04

№
Код
1
11.

16 05 06*

12.

16 05 07*

13.

16 05 08*

14.

16 05 09

15.

17 01 06*

16.
17.
18.

17 05 03*
17 05 05*
19 12 11*

19.

20 01 19*

Вид на отпадъка
Наименование
2
Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на
чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества,
включително смеси от лабораторни химични вещества и
смеси с висока степен на чистота
Отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока
степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни
вещества
Отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока
степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни
вещества
Отпадъчни химични вещества и смеси с висока степен на
чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 и 16 04 08
Смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди,
плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни
вещества
Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
Изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества
Други отпадъци (вкл. смеси от материали) от механично
третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества
Пестициди

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Достъпът до базата, съответно и до складовата постройка се осъществява по налична асфалтирана пътна
структура.
Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване,
възстановяване и последващо използване.
- Разширяване на резрешителното за дейностти с отпадъци на фирмата
- Вътрешно преустройство на складовото помещение
- Складови дейности с отпадъци по съответните кодове
9. Предлагани методи за строителство.
Очаквани са малки по обем строително-ремонтни дейности единствено по вътрешното преустройство на
складовата сграда от типа – изграждане на леки преградни стени, замазки, окабеляване за
противопожарна и охранителна инсталация.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
По време преустройството и експлоатацията на склада ще се използва вода за санитарно-битови цели,
получавана от водопреносната мрежа на локалния ВиК оператор. Отвеждането на битово-фекалните и
дъждовните отпадъчни води се извършва чрез съществуващата канализационна мрежа и водоплътна
изгребна яма.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.
При преустройството на склада е възможно образуването на малки количества строителни и метални
отпадъци. Те ще бъдат предадени на лицензирана фирма за последващото им третиране.
От дейността на склада не се очаква генериране на отпадъци.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху
околната среда.
Инвестиционното предложение се очаква да няма почти никакво негативно въздействие на околната
среда при регулярната складова дейност. Възможно е еднократно и краткотрайно негативно въздействие
на околна среда и човешкото здраве , единствено при аварийна ситуация вследствие на природно
бедствие или неспазване на мерки за безопасност при складовите дейности с опасните отпадъци.
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).
Не се очаква да възникнат други дейности с това инвестиционо предложение.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Няма необходимост от други разрешителни по отношение на преустройството на складовата постройка,
за целите на инвестиционното предложение
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
Възможни са еднократни и кратковременни спрашавания на въздуха в склада по време на строителноремонтните дейности по вътрешното преустройство на сградата.
Не се очаква поява на замърсявания и дисконфорт за околната среда от регулярната експлоатация на
склада.
16. Риск от аварии и инциденти.
Рисковете от авария и инциденти могат да възникнат вследствие на природно бедствие или при
неспазване мерките за безопасност при работа по време на товарни и складови манипулации с опасните
материали.
III. Местоположение на инвестиционното предложение
1.
План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи
информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за
разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко
разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Урегулиран поземлен имот с номер 00026, се намира в местността Бабинец от землището на
с.Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново. Имотът е собственост на ЕКОСОРТ
Горна Оряховица АД.
В съседство с площадката се намират следните имоти:
На изток – имот № 000264 на община Горна Оряховица – необработваема земя;
На север и запад – имот № 202003 на ДАГ – Държавно горско стопанство – широколистна гора;
На юг – имот № 000270 на община Горна Оряховица – полска култура.
В непосредствена близост до разглежданата площадка няма разположени елементи от Националната
екологична мрежа /НЕМ/, както и близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита
(училища, болници, жилищни сгради и др.)

Фигура 1 – Сателитна снимка на местоположението на имота

Фигура 2 – Скица на имота с местоположение на склад N 3

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на
обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
Не се предвиждат промени засягащи съседните парцели и приспособяване на допълнителни терени за
нуждите на разглежданото инвестиционно намерение. Площадката третиране на отпадъци с инсталация
за предварително третиране на отпадъци попада в границите на поземлен имот № 000269 собственост на
ЕКОСОРТ Горна Оряховица АД, с устройствена зона Ти, с устройствено предназначение за съоръжения
и инсталация за третиране на отпадъци
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
За ПИ 000269 има влязъл в сила от 11.12.2013г. ПУП (План за застрояване), одобрен с Решение №621 на
Общинския съвет на Горна Оряховица (Приложение 7 – Подробен устройствен план /ПЗ/ изменение и
Приложение7.1 – Протокол). Устройствената зона е Техническа инфраструктура с устройствено
предназначение за Съоръжение и инсталация за третиране на отпадъци
4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарноохранителни 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.
В границите и в непосредствена близост до планираната за изграждане площадка за предварително
третиране на отпадъци няма чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно – охранителни
зони и други елементи от Националната екологична мрежа., както и близко разположените обекти,
подлежащи на здравна защита (училища, болници, жилищни сгради и др.).
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
Не се предвижда директно използване на природни ресурси освен – вода за санитарно битови нужди
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
От позицията си на частно дружество развиващо дейности с отпадъци в региона, Екосорт Горна
Оряховица АД не разполага с друга алтернатива , с оглед както целта на инвестиционното предложение,
така и на наличната инфраструктура на посочения терен, собственост на дружеството.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие
(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното
предложение):
1.
Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи,
атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните
обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените
територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие
от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните
местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои
генетично модифицирани организми.
Въздействие по време на строителството
Обект
на
въздействие

Хората и тяхното
здраве

Наличие
на
въздействие

Характер
въздействието

на

да

Риск от инциденти по
време на СМР

Въздействие
по
време
на
екплоатацията
Наличие
на
Характер
на
въздейств въздействието
ие
да
Риск от инциденти по
време на експлоатация, в
случаите
на
неизпълнение
на

Въздействие по време на строителството
Обект
на
въздействие

Наличие
на
въздействие

Характер
въздействието

Земеползване

не

Материалните
активи
Атмосферен
въздух

да

Не изисква промяна в
предназна-чението
на
земята
Склада
представлява
материален актив
Емисии на прах по време
СМР

да

на

Атмосфера
Води

не
не

Няма
Няма да се изграждат
външни ВиК връзки за
строежа

Почва

не

Не се очакват изкопни
работи при изпълнението
на реконструкцията на
складовата постройка

Земни недра

не

Ландшафт

не

Природни
обекти

не

Минерално

не

Не се предвижда минногеоложка дейност
Участъкът върху който
предстои да се изгради
разглежданият
инвестиционен обект е
определен именно за
дейнос-ти по „третиране
на отпадъци“ в рамките
на имота.
В района няма природни
обекти. Земята върху
която предстои да се
реализира инвест. обект е
с начин на трайно
ползване за съоръжения
и
инсталации
за
третиране на отпадъци
Няма
минерално

Въздействие
по
време
на
екплоатацията
Наличие
на
Характер
на
въздейств въздействието
ие
остановените правила за
безопасни условия на
труд
и
указаните
безопасни технологични
режими на работа
не
Не изисква промяна в
предназначението
на
земята
да
Склада
представлява
материален актив
да
При аварийна ситуация,
при
разсипване
на
пестициди
извън
опаковките им
не
Няма
не
При складовите дейности
се очаква формирането
само на битово-фекални
отпадъчни води, които се
включат в предвидена за
изграждане изгребна яма.
не
Експлоатацията
на
склада няма да доведе до
вторично замърсяване на
почвите в имота, дори
при
възникване
на
авария.
не
Не се предвижда минногеоложка дейност
не
Участъкът върху който
предстои да се изгради
разглежданият
инвестиционен обект е
определен именно за
дейности по „третиране
на отпадъци“.
не

не

В района няма природни
обекти. Земята върху
която предстои да се
реализира инвест. обект е
с начин на трайно
ползване за съоръжения
и
инсталации
за
третиране на отпадъци
Няма
минерално

Въздействие по време на строителството
Обект
на
въздействие

Наличие
на
въздействие

разнообразие

Биологично
разнообразие

Защитени
територии
единични
групови
недвижими
културни
ценности

не

не
и
или

Източник на
въздействие
Естествени и
антропогенни
вещества
и
процеси

Характер
въздействието

на

разнообразие.
Земята
върху която предстои да
се реализира инвест.
обект е с начин на трайно
ползване за съоръжения
и
инсталации
за
третиране на отпадъци
Няма
биологично
разнообразие.
Земята
върху която предстои да
се реализира инвест.
обект е с начин на трайно
ползване за съоръжения
и
инсталации
за
третиране на отпадъци.
В
границите
и
в
непосредствена близост
до
разглежданата
площадка
за
предварително третиране
на отпадъци в ПИ 000269
с начин на трайно
ползване: за съоръжения
и
инсталации
за
третиране на отпадъци няма
защитени
територии, единични или
групови паметници на
културата чувствителни
зони,
уязвими
зони,
защитени
зони,
санитарно – охранителни
зони и други елементи от
Националната
екологична мрежа.

Въздействие по време на строителството
Описание
Наличие на Обект
на
въздействие въздействие
Строителнода
Хората
и
монтажни
тяхното
работи
здраве
Почва
Атмосферен
въздух

Въздействие
по
време
на
екплоатацията
Наличие
на
Характер
на
въздейств въздействието
ие
разнообразие.
Земята
върху която предстои да
се реализира инвест.
обект е с начин на трайно
ползване за съоръжения
и
инсталации
за
третиране на отпадъци.
не
Няма
биологично
разнообразие.
Земята
върху която предстои да
се реализира инвест.
обект е с начин на трайно
ползване за съоръжения
и
инсталации
за
третиране на отпадъци.
не
В
границите
и
в
непосредствена близост
до
разглежданата
площадка
за
предварително третиране
на отпадъци в ПИ 000269
с начин на трайно
ползване: за съоръжения
и
инсталации
за
третиране на отпадъци няма
защитени
територии, единични или
групови паметници на
културата чувствителни
зони,
уязвими
зони,
защитени
зони,
санитарно – охранителни
зони и други елементи от
Националната
екологична мрежа.

Въздействие по време на екплоатацията
Описание
Наличие на Обект
на
въздействие въздействие
Складови
да
Хората
и
дейности
тяхното
здраве
Атмосферен
въздух
Води

Източник на
въздействие

Въздействие по време на строителството
Описание
Наличие на Обект
на
въздействие въздействие
Материалните
активи

Въздействие по време на екплоатацията
Описание
Наличие на Обект
на
въздействие въздействие
Материалните
активи

Отпадъци
Шум

Не
Шум
от
строителномонтажните
работи

Не
да

Не
Хората
тяхното
здраве

Не
Шум от работа
със
специализирана
техника

Не
да

Няма
Хората
тяхното
здраве

Вибрации

Вибрации от
строителномонтажните
работи

да

Хората
тяхното
здраве

Няма източник
на вибрации

не

Няма

Радиации

Няма източник
на радиации
Не
се
използват
генетично
модифицирани
организми

не

Няма

не

Няма

не

Няма

Няма източник
на радиации
Не се използват
генетично
модифицирани
организми

не

Няма

Генетично
модифицирани
организми

и

и

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

-

Най-близко разположените дo площадката защитени зони по смиъла на закона за биологичното
разнообразие са както следва:
Търновски височини, BG0000213 с цели запазване на площта на природните местообитания.
Поради голямото отстояние на обекта от защитените зони, както и предвид спецификата на
предвидените дейности, при реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да бъдат
засегнати, унищожени и фрагментирани природни местообитания и местообитания на видове, предмет
на опазване в защитените зони.
3.
Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и
дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Обект
на
въздействие

Хората
тяхното
здраве

и

Въздействие
по
време
строителството
Положителн Отрицателно
о
въздействие
въздействие
Няма
Риск от инциденти
време на
Източник
въздействието –
СМР
Характер

на

по
на

на

Въздействие по време на екплоатацията
Положително
въздействие

Отрицателно
въздействие

-

При неспазване
на
указаните
мерки
за
безопасните
условия на труд
съществ. риск от

и

Обект
на
въздействие

Въздействие
по
време
на
строителството
Положителн Отрицателно
о
въздействие
въздействие
въздействието – пряко,
краткотрайно, временно.

Материалните
активи

Няма

Атмосферен
въздух

Няма

Води
Почва
Ландшафт
Биологично

Въздействие по време на екплоатацията
Положително
въздействие

Отрицателно
въздействие
трудови
злополуки
и
инциденти
Източник
на
въздействието
Пестициди
–
токсични
вещества
Характер
на
въздействието –
пряко,
краткотрайно,
временно.
Няма

Източник
на
въздействието – СМР
Характер
на
въздействието – пряко,
краткотрайно, временно.
По време на СМР е
възможно отделяне на
прах.
Източник
на
въздействието –
Строителни материали,
СМР
Характер
на
въздействието – пряко,
краткотрайно, временно

Няма

Няма
Няма

Няма
Няма

Няма
Няма

При
аварирала
аспирация,
работа без ЛПС,
при неспасване
на безопасните
условия на труд,
съществува риск
от
трудова
злополука, при
работа
с
токсични
вещества
Източник
на
въздействието –
разсипани
токсични
вещества
при
авария
Характер
на
въздействието –
пряко,
краткотрайно,
временно
Няма
Няма

Няма
Няма

Няма
Няма

Няма
Няма

Няма
Няма

Няма

Обект
на
въздействие

разнообразие
Природни
ресурси
Земни недра
Минерално
разнообразие
Защитени
територии и
единични или
групови
недвижими
културни
ценности

Въздействие
по
време
строителството
Положителн Отрицателно
о
въздействие
въздействие

на

Въздействие по време на екплоатацията
Положително
въздействие

Отрицателно
въздействие

Няма

Няма

Няма

Няма

Няма
Няма

Няма
Няма

Няма
Няма

Няма
Няма

Няма

Няма

Няма

Няма

4.
Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места
(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Обхватът на въздействие на разглежданото инвестиционно предложение е на територията на землището
на с. Первомайци, община Горна Оряховица. Засегнато население – при авараийна ситуация
потенциалното засегнато население са служитилите на територията на площадката. В границите и в
непосредствена близост до предвидената складова постройка няма чувствителни зони, уязвими зони,
защитени зони, санитарно – охранителни зони и други елементи от Националната екологична мрежа.,
както и близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита (училища, болници, жилищни
сгради и др.).
5. Вероятност на поява на въздействието.
Вероятност от поява на отрицателно въздействие може да възникне при неспазване на мерките за
безопасност и здраве или възникване на природно бедствие.
Вероятността от проява на въздействие по време на строителството и експлоатацията е както следва:
Компонент, фактор

Атмосферен въздух
Атмосфера
Води
Почви
Земни недра
Ландшафт
Биологично разнообразие
Минерално разнообразие
Природни ресурси
Отпадъци, опасни вещества
Вредни физични фактори
Защитени
територии
и
единични
или
групови

Етап строителство
Положително
Отрицателно
въздействие
въздействие
Няма
Ниска
Няма
Няма
Няма
Няма
Висока
Няма
Няма
Няма
Няма
Няма
Няма
Няма
Няма
Няма
Няма
Няма
Няма
Ниска
Няма
Ниска
Няма
Няма

Експлоатация
Положително
въздействие
Висока
Висока
Висока
Висока
Няма
Няма
Няма
Няма
Висока
Висока
Няма
Няма

Отрицателно
въздействие
Ниска
Няма
Ниска
Няма
Няма
Няма
Няма
Няма
Няма
Ниска
Ниска
Няма

недвижими културни ценности

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
Не се очаква да има отрицателно в резултат на регулярната складова дейност, освен в случаи на аварийни
ситуации.
По продължителност, въздействията върху атмосферния въздух се определят като краткотрайни и
обратими.
Въздействията върху земите и почвите в границите на площадката не се очакват
По честота, въздействията се определят като епизодични по време на строителството и краткотрайни при
експлоатацията на обекта.
По обратимост, въздействията са обратими, като този процес е с различна продължителност.
Въздействията върху въздуха и шумът са с най-кратък период за обратимост (възстановяване) на
въздействията. По отношение на земята, върху която е извършена строителна дейност и отнетите на тези
петна почви, обратимост е възможна, но след приключване експлоатацията на обекта, което е дълъг
период от време. Шумовото натоварване е краткотрайно в периода на строителството в дневните часове
на работните дни. Изпълнението на строителството ще доведе до временно, локално и краткотрайно
запрашаване на въздуха. Процесът е обратим.
7.
Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с
предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху
околната среда и човешкото здраве.
Дейностите по временно съхранение на опасните отпадъци от препарати за растителна защита са
основно складови операции – товарене, разтоварване, съхранение. Препаратите ще пристигат в склада в
подходяща за транспортиране и съхранение опаковка, съгласно действащата нормативна база. В тази
връзка не се очакват никакви отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
Възможно е възникване на аварийна ситуация (природно бедствие, авария на техническо съоръжение или
при товарно разтоварни манипулации) с риск за отрицателно въздействие върху човешкото здраве, като
за превенция на такива случаи ще се предприемат всички необходими мерки , предвидени в действащото
нормативна база за страната.
8. Трансграничен характер на въздействията.
Териториалния обхват на въздействие в резултат на строително-ремонтните дейности и експлоатацията
на инвестиционното предложение е ограничен в рамките на площадката и не се очаква инвестиционното
предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на
изпълнение и експлоатация.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

