
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ 

ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

 

  1. ФЛОРИНА –НАТУРА EООД, 2340 гр. Батановци, общ. Перник, ул. 

Христо Ботев  № 15, ЕИК: 206815533, представлявано от Чавдар Симеонов 

Евтимов, в качеството си на управител. 

2. Пълен пощенски адрес: 2340 гр. Батановци,обл. Перник,  общ. Перник, ул. 

Христо Ботев № 15 

   3. Телефон, факс и e-mail: моб. телефон:  0899 15 68 57, e-mail: 

odri76@mail.bg 

4. Лице за контакти: Одринка Пламенова Дукатинова, моб. телефон – 0899 

15 68 57 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

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

обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; Касае се 

за ново инвестиционно предложение – проектиране и изграждане на цех за 

преработка на ябълки и закупуване на технологично оборудване за 

производство на студено пресован сок от ябълки. 

 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за 

преработка на ябълки, както и закупуване, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

линия за производство на натурални плодови и зеленчукови сокове. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в гр. Перник, общ. Перник, кв. 

Кристал, УПИ XXV, кв. 471 по плана на гр. Перник с площ от 5291 кв.м., отреден 

за производствени и складови дейности. Имотът предмет на инвестиционното 

предложение е собственост на Чавдар Симеонов Евтимов, като физическо лице в 

качеството си на земеделски производител. Предвижда се обекта да се разположи 

на застроена площ от 120 кв.м., като за тази цел е учредено отстъпено право на 

строеж на името на „ФЛОРИНА НАТУРА― ЕООД. Като физическо лице в 

качеството си на земеделски производител притежавам и стопанисвам овощна 

градина с площ 42.000 дка., чиято продукция от ябълки се реализира на пазара в 



прясно състояние. Намерението ми е да започна производство на студено 

пресовани сокове с цел оползотворяване на продукцията от нестандартни плодове 

и такива с влошен външен вид. В обекта се предвижда да се произвеждат плодови 

сокове, получени директно от пресни плодове (основно ябълки и др. семкови 

плодове и зеленчуци) без добавка на вода, захар, подсладители, ароматизатори и 

консерванти. За осигуряване на достатъчна трайност ще се ползва метода на 

горещото пълнене – пастьоризация и системата на вакуумно пълнене в опаковка 

―bag in box‖. Готовият продукт ще е подходящ за директна консумация и може да 

се съхранява на стайна температура. 

 Производството на студено пресовани сокове щe се извършва на база 

технологична документация, в нея подробно ще бъде описан вида на продукга, 

видовете суровнни и материали, технология на производство, контролни 

показатели по време на теннологичния процес, методите за тяхното определяне, 

показателите, на които трябва да отговаря крайния продукт, начините за 

опаковане и съхранение в др. Процесът на производство на студено пресован coк 

от семкови плодове и зеленчуци ще се извършва на площ от 120 кв.м.. включващи 

санитарно - битово помещение, и  обособени части за производствения процес, 

за суровината, амбалажа и готовата продукция.  Капацитета на линията за 

производство на студено пресован сок ще бъде 700 кг./час суровина. 

Суровините ще се доставят в подходящ транспортен амбалаж - пластмасови 

каси, контейнери или чували в ще се внасят през входа за суровини. Следва етап  

измиване, който ще се извършва в машина за измиване, която е част от линията за 

производство, захранена със студена питейна вода. Плодовете ще се изсипват в 

приемния бункер на  машината, след което ще се смилат със центробежна мелница и 

ще се пресоват с лентова преса. След това готовият сок ще се събира в буферен 

резервоар с обем 65 литра, служещ за отстраняване на грубите суспензии и пяната, 

след това сокът ще преминава в специфично тръбно сито от неръждаема стомана, 

представляващо две отделни ситови повърхности, които са свързани чрез вентили за 

фино прецеждане. След филтрацията сокът ще преминава в резервоар от неръждаема 

стомана с обем 220 литра.  Следващият етап е автоматичното преминаване в 

пастьоризатора, където се извършва пастьоризация на студено пресованият сок при 

температура 80°С. Описаният термичен режим, заедно с продължителната задръжка до 

изстиване на течността, дават на продукта добра трайност и максимално запазване на 

полезните качества на плодовете и зеленчуците. След пастьоризацията  излизащият 

горещ сок директно ще се подава към системата за вакуумно пълнене в така 

наречените BAG-IN-BOX опаковки в торби с MET Pet или EVOH бариерна 

структура с обем от 3, 5 10 или 20 литра или в стъклени бутилки от 0,250 до 2 



литра. Теглото на отделните опаковки ще се контролира автоматично от  машината за 

пълнене. Пликовете със сок ще се поставят в пластмасови каси и така ще се нареждат в 

условно разделеното на зони помещение за временно съхранение на готовата 

продукция, докато преминат оценка за трайност на партидата. Пликовете тип ―bag 

in box‖, с годната за пускане на пазара продукция ще се поставят в картонени 

кутии, които също са част от системата ―bag in box‖. Операцията ще се пзвършва 

ръчно. Кутиите с готовата продукция ще се маркират по подходят начин и ще се 

поставят в пластмасови каси, които от своя страна ще се подреждат на складови 

палети, разположени в зоната за съхранение на продукция. В помещението за готова 

продукция ще се поддържа подходяща температура, тъй като продуктът не изисква 

хладилно помещение за съхранение. Готовата продукция ще се експедира през 

предвиденият изход за експедиция. 

 Измиването на работния инвентар ще се извършва в обособена зона на 

работното помещение, в което ще се разположи самостоятелна мивка, а до нея ще е 

предвиден стелаж за отцеждане и съхранение на измитите предмети. Препаратите за 

почистване и хигиенния инвентар ще се съхраняват в специално обособен за целта 

шкаф. За работниците (предвижда се в обекта да работят един или двама работника) 

е предвидена съблекалня. В съседство ще има тоалетна с мивка и душ, захранена с 

топла и студена вода. Непосредствено до входа към работното помещение ще се 

монтира хигиенна мивка, захранена с топла и студена вода, снабдена с устройства за 

дозиране на миещ и дезинфекциращ препарат. 

 За събиране,  съхранение и извозване на производствените 

отпадъци, които представляват амбалажни материали, пресовки и др. ще се 

създаде организация, твърдите отпадъци от производството ще се събират в съдове 

позволяващи измиване и дезинфекция. Контейнерите за отпадъци ще бъдат 

обозначени подходящо. Контейнерите с отпадъци ще се извозват по график от 

специализирана фирма. Отпадъците от обекта ще се събират разделно и ще се извозват 

своевременно, за да се избегне възможно замърсяване на суровините и готовите 

продукти.  

 

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

инвестиционни предложения;  

- В непосредствена близост до цеха за производство на студено – пресован 

сок от ябълки има одобрен проект за изграждане на складове за съхранение на 

земеделска продукция, който все още не е реализиран. 

 

 в) използване на природни ресурси по време на строителството и 

експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното 



разнообразие;  

 - При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение  не 

се очаква използването на значителни количества природни pecypcрси. През 

строителния период ще се използват традиционни строителни матерали, горива в 

вода, а в процeca на експлоатацията — предимно вода и ел. енергия. Строително-

монтажните дейности ще бъдат извършени съгласно предварително одобрен 

архитектурен проект, включително и придружаващи го технически проекти. За 

нуждите на строително-монтажните дейности и за експоатацията на цеха за 

производство на студено пресован сок е необходимо използването на водни 

ресурси. Водовземането за питейни и промишлени нужди ще бъде осъществено 

чрез водоснабдителната мрежа на ВиК, чрез съществуващият в имота водопровод. 

Териториалният обхват на въздействие е само в рамките на обекта с реални 

възможности за пълно възстановяване без да бъдат засегнати от строителните 

дейности земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие. 

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

отпадъчни води;  

- При дейността по реализирането на инвестиционното предложение ще се 

генерират ограничен по вид и количество отпадъци предимно земни маси, смесени 

битови и строителни отпадъци, които ще се събират и транспортират за депониране 

на терен посочен от общината.  

- При експлоатацията на обекта ще се генерират предимно смесени битови 

отпадъци събирани на определените за целта места. Отпадъците от 

производствената дейност, като бракувани опаковки др. ще бъдат класифицирани и 

ще се третират съобразно действащата нормативна уредба и ще се предават на лица 

притежаващи необходимите разрешителни. Отпадъците от производството ще се 

събират разделено в съдове позволяващи измиване и дезинфекция, които ще бъдат 

обозначени. Отпадъците от почистване на плодове, както и негодните за преработка 

такива ще се изнасят до обособена площадка, а от там ще се извозват ежедневно, 

препоръчително за фураж на животни. При едносменен режим на работа и 

капацитет от 700 кг. на час суровина при 75 % среден рандеман на ябълката при 

производство на студено пресован сок  се очаква биологичният отпадък да бъде 25 

% , което означава, че при пълен капацитет на линията за 8 часа ще се събира 1.4 т. 

биологичен отпадък – пресовка. Или при кампанийното използване на 

производствените мощности за около 4 месеца в годината прогнозното количество 

на отпадъка ще бъде около 120 тона. Хартиените отпадъци (остатъци от кашони, 

етикети, хартиени опаковки на употребени суровини и материали) се очаква да 

бъдат в незначителни количества, като за тях ще бъде създадена организация за 

разделно събиране и предаване за рециклиране на вторични суровини в 

съответните пунктове от точно определено за целта лице. Отпадналите фолио и 

други полимерни опаковъчни материали също ще се събират отделно и ще се 

предават за рециклиране на вторични суровини в съответните пунктове. Битовите 

отпадъци ще се извозват по график на съответното сметище. В производствените 



обратни води се съдържат около 0,1% механични отпадъци, от които 0,95% са 

биологични и 0,05% - минерални, отпадъщните води ще бъдат отвеждани в 

канализационната мрежа в имота. 

- Относно информацията, касаеща използването на хладилен агент и 

климатични инсталации – не се предвижда за реализацията и последващата 

експлоатация на инвестиционното предложение използването на хладилна и 

охладителна техника. 

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

 - При изпълнението на инвестиционното предложение не се очаква 

генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат 

значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

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

инвестиционното предложение;  

 - Предвид естеството на технологичните процеси, които са свързани с 

изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква 

риск от големи аварии и бедствия. За предотвратяване на риска от инциденти при 

работата по реализацията на инвестиционното предложение: - Персоналът 

периодично ще се инструктира по отношение на правилата за работа в 

производствените процеси, като ще бъдат запознати освен с нормативните така и с 

вътрешните регулативни документи в това число: 

- заповед във връзка с повишаване на пожарната, трудовата и аварийната 

безопасност. 

- програма за провеждане на начален и периодичен инструктаж. 

- авариен план. 

 

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; - Проекта на предприятието е направен съгласно 

условията на Наредба № 10 / 2000 г. за хигиенните изисквания и за здравната 

защита в Република България. За работниците ще се осигурява периодично 

специално работно облекло. Движещите се части на машините и апаратите ще са 

обезопасени чрез подходяща конструкция, съответни екрани и щитове, така че да 

се избегне възможността за механично захващане на части от тялото или от 

работното облекло. Електрическите инсталации за електроснабдяване и 

технологичното обзавеждане, както и собствените им ел.инсталации ще бъдат 

обезопасени против токов удар. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството.  

- Имота, на който ще бъде изграден цеха за студено пресован сок от ябълки 

се намира в гр. Перник, общ. Перник, кв. Кристал, /част от територията на бившият 

завод „Кристал―/, представляващ УПИ XXV, кв. 471 по плана на гр. Перник с площ 



5 307 кв.м. В непосредствена близост до главен път Е-871 Перник – Гюешево. В 

съседство до газостанция „Кристал―. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, за производствени и складови дейности. Предвижда се обекта да се 

разположи на застроена площ от 120 кв.м., като за тази цел е учредено отстъпено 

право на строеж на името на „ФЛОРИНА НАТУРА― ЕООД. 

 

 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.  

 - Производството на студено пресовани сокове ще се извършва на база 

технологична документация, в нея подробно ще бъде описан вида на продукта, 

видовете суровинни и материали, технология на производство, контролни 

показатели по време на теннологичния процес, методите за тяхното определяне, 

показателите, на които трябва да отговаря крайния продукт, начините за 

опаковане и съхранение в др. Капацитета на линията за производство на студено 

пресован сок ще бъде 700 кг./час суровина. Суровините ще се доставят в 

подходящ транспортен амбалаж - пластмасови каси, контейнери или чували в ще 

се внасят през входа за суровини. Следва етап измиване, който ще се извършва в 

машина за измиване, която е част от линията за производство, захранена със студена 

питейна вода. Плодовете ще се изсипват в приемния бункер на  машината, след което 

ще се смилат със центробежна мелница и ще се пресоват с лентова преса. След това 

готовият сок ще се събира в буферен резервоар с обем 65 литра, служещ за 

отстраняване на грубите суспензии и пяната, след това сокът ще преминава в 

специфично тръбно сито от неръждаема стомана, представляващо две отделни ситови 

повърхности, които са свързани чрез вентили за фино прецеждане. След филтрацията 

сокът ще преминава в резервоар от неръждаема стомана с обем 220 литра.  

Следващият етап е автоматичното преминаване в пастьоризатора, където се извършва 

пастьоризация на студено пресованият сок при температура 80°С. Описаният термичен 

режим, заедно с продължителната задръжка до изстиване на течността, дават на 

продукта добра трайност и максимално запазване на полезните качества на плодовете и 

зеленчуците. След пастьоризацията  излизащият горещ сок директно ще се подава 

към системата за вакуумно пълнене в така наречените BAG-IN-BOX опаковки в 

торби с MET Pet или EVOH бариерна структура с обем от 3, 5 10 или 20 литра или 

в стъклени бутилки от 0,250 до 2 литра. Теглото на отделните опаковки ще се 

контролира автоматично от  машината за пълнене. Пликовете със сок ще се поставят в 

пластмасови каси и така ще се нареждат в условно разделеното на зони помещение за 

временно съхранение на готовата продукция, докато преминат оценка за трайност на 



партидата. Пликовете тип ―bag in box‖, с годната за пускане на пазара продукция 

ще се поставят в картонени кутии, които също са част от системата ―bag in box‖. 

Операцията ще се пзвършва ръчно. Кутиите с готовата продукция ще се маркират по 

подходят начин и ще се поставят в пластмасови каси, които от своя страна ще се 

подреждат на складови палети, разположени в зоната за съхранение на продукция. В 

помещението за готова продукция ще се поддържа подходяща температура, тъй като 

продуктът не изисква хладилно помещение за съхранение. Готовата продукция ще се 

експедира през предвиденият изход за експедиция.   

 

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

 - Изграждането на обекта не е свързано с изграждане на нова или промяна на 

съществуващата пътна инфраструктура. Имотът граничи с уличната и пътна мрежа 

на гр. Перник. В близост до него преминава главен път Е – 871 /Перник-Гюешево/.  

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

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.  

 - За реализацията на инвестиционното намерение за изграждане на цех за 

студено пресован сок от ябълки ще бъде необходимо извършването на строителни 

дейности. Строително-монтажните дейности ще бъдат извършени съгласно 

предварително одобрен архитектурен проект, включително и придружаващи го 

технически проекти. 

 - Производството ще включва следните производствени и обслужващи 

дейности: приемане на суровини, подготовка, пресоване и обработка, опаковане и 

експедиция. Основните етапи, които се предвижда да се извършат при 

реализацията на инвестиционното предложение са:  

- Предварителен етап: 

 проектиране; 

 съгласуване, получаване на разрешения; 

 избор на доставчици и изпълнители; 

 сключване на договори за възлагане и изпълнение; 

 строителни и монтажни дейности; 

- Заключителен етап: 

 Въвеждане на обекта в експлоатация; 

  

      - Предвижда се обекта да се използва за неопределено време. Не е изготвена 

програма за дейностите по закриване. При евентуалното му закриване ще се 

предприемат действия свързани с безопасното ликвидиране на дейността. Ще се 

предприемат комплекс от административни и технически мерки и дейности, 

позволяващи частично или пълно отстраняване на ползваните съоръжения извън 

редовна експлоатация, при пълен контрол за обезопасяване на персонала, 

населението и околната среда, предвид спецификата на дейността. Териториалният 

обхват на въздействие е само в рамките на обекта с реални възможности за пълно 



възстановяване.  

 

6. Предлагани методи за строителство.  

- За реализирането на инвестиционното намерение ще бъде изградена 

едноетажна масивна сграда от 120 кв. метра. Строителството ще бъде придружено 

с необходимите строителни разрешителни, одобрени архитектурни и технически 

проекти. За строително-монтажните дейности ще бъде наета строителна и надзорна 

фирма. Методите на строителство ще бъдат изцяло съобразени с изискванията на 

ЗУТ. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.  

- Целта на проекта е изграждане на цех за преработка на ябълки, в който да 

произвежда качествен ябълков сок, отговарящ по качество на критериите на 

европейските и световни пазари посредством внедрени съвременни технологии и 

технологични линии използвайки концентрация и оптимизация на производството 

и обособяване на съвременно предприятие за преработка на ябълки, като се 

подобри хигиената и условията на труд и се създадът условия за произвеждане на 

по-конкурентна продукция, отговаряща на всички съвременни изисквания на 

пазарите, чрез възможност за бързо разработване и внедряване на вътрешни 

правила за добра производствена хигиена и лабораторни практики.  Структурата и 

обема на производствената програма са съобразени с  възможностите за пласмент 

на произвежданите продукти както у нас, така и на разширяващите се 

международни пазари. Изхожда се и от обстоятелството на нарастващата 

тенденция на пазарите към търсенето на студено пресовани сокове. В ситуационно 

и комуникационно отношение избраният терен създава условия за изграждане на 

предприятие от съвременен тип. Обектът се намира в непосредствена близост до 

действуващи комуникационни системи и енергийни източници. От икономическа 

гледна точка разположението на новото предприятие се характеризира с всички 

предимства, предоставени му от богатия суровинен район на плодове, водни и 

енергийни ресурси. Благоприятни са транспортните връзки към източниците на 

суровини и основни материали.  Едновременно с изграждането на цеха ще се 

разработят и внедрят вътрешни правила за добрата производствена, хигиенна и 

лабораторни практики, системата за безопасно производство на хранителни 

продукти. Това ще създаде условия за произвеждане на конкурентна продукция, 

отговаряща на всички съвременни изисквания на пазарите. И не на последно място 

ще осигури нови работни места в района, както и възможности за изкупуване на 

плодове от малки производители или изработката на ишлеме.  

 

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.  

- Имота, на който ще бъде изграден цеха за студено пресован сок от ябълки 

се намира в гр. Перник, общ. Перник, кв. Кристал, /част от територията на бившият 

завод „Кристал―/, представляващ УПИ XXV, кв. 471 по плана на гр. Перник с площ 

5 307 кв.м. В непосредствена близост до главен път Е-871 Перник – Гюешево. В 

съседство до газостанция „Кристал―. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, за производствени и складови дейности. Не се очаква с 

реализирането на инвестиционното намерение да бъдат засегнати  защитени 

територии и елементи от Националната екологична мрежа. 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение.  

- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до 

нарушаване на околните обекти и няма да излиза с влиянието си извън границите 

на имота. Експлоатацията на обекта не е свързано с действия, които биха довели до 

съществени промени в района. 

 

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

защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни 

нужди и др.; Национална екологична мрежа.  

- На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма 

уязвими и чувствителни от екологична гледна точка обекти, както и не са налични 

санитарно-охранителни зони, които могат да бъдат засегнати от дейността по 

реализацията на инвестиционното предложение. Няма да бъдат засегнати защитени 

територии от националната екологична мрежа. 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например 

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

жилищно строителство).   

- За изпълнението на инвестиционното предложение се предвижда 

извършването на строително-монтажни  дейности. Добив на  строителни материали 

не се предвижда. Имота, на който ще се реализира инвестиционното предложение е 

присъединен  към водопроводната и канализационна мрежа на гр. Перник, както и 

към електропреносната мрежа на ЧЕЗ, след  съгласуване със съответните 

дружества и след подписването на съответните договори. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

- Строителни разрешителни 



- Становище от БАБХ 

 

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; 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

4. планински и горски райони; 

5. защитени със закон територии; 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

 - Местоположението на инвестиционното предложение няма вероятност да 

засегне защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии или 

географски райони с нестабилни екологични характеристики и да окаже 

отрицателно въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа. 

 

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

 - На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма 

специфичен ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа 

стойност. 

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

подлежащи на здравна защита.   

- На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма 

уязвими и чувствителни от екологична гледна точка обекти със специфичен 

санитарен статут или подлежащи на здравна защита.       

 

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. 

 - Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да има 

негативно въздействие върху хората и  тяхното здраве. Реализацията на 

инвестиционното предложение няма да доведе до ограничаване на земеползването 

и материалните активи. Няма да се отрази на културното наследство и ландшафта. 

Няма да промени качеството на атмосферния въздух и климата  в района, не 

съществуват и рискове от негативно въздействие и замърсяване на повърхностни и 

подземни води. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение 

да доведе до безпокойство и намаляване на числеността на видовете, предмет на 



опазване, поради отдалеченост. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.  

- На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма 

уязвими и чувствителни от екологична гледна точка обекти. Няма да бъдат 

засегнати защитени територии от Националната екологична мрежа. 

 

 3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.  

 - Предвид естеството на технологичните процеси, които са свързани с 

изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква 

риск от големи аварии и бедствия. За предотвратяване на риска от инциденти при 

работата по реализацията на инвестиционното предложение: - Персоналът 

периодично ще се инструктира по отношение на правилата за работа в 

производствените процеси, като ще бъдат запознати освен с нормативните така и с 

вътрешните регулативни документи в това число: 

- заповед във връзка с повишаване на пожарната, трудовата и аварийната 

безопасност. 

- програма за провеждане на начален и периодичен инструктаж. 

- авариен план. 

 

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

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

отрицателно). 

 -  Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана 

територия, отредена за производствени и складови дейности. По време на 

строителните работи се очаква отрицателно, пряко, краткотрайно, локално 

въздействие. Предвид естеството на технологичните процеси, по време на 

експлоатацията на обекта при спазване на нормативните изисквания 

инвестиционното предложение не се очаква да окаже отрицателно въздействие  

върху околната среда. 

 

 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.).  

 - Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да има 

пространствен обхват на въздействието.  

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.  

- Не се очаква при  реализацията на инвестиционното предложение да има 

вероятност от комплексна поява на въздействие върху околната среда. 



 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието.  

- Предвид естеството на технологичните процеси , въздействията могат да 

се определят като допустими и локални . 

 

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

инвестиционни предложения.  

- Не се очаква при  реализацията на инвестиционното предложение да 

настъпи въздействие върху околната среда комбинирано с  други съществуващи 

и/или одобрени инвестиционни предложения. 

 

 9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.  

 - Въпреки, че при  реализацията на инвестиционното предложение не се 

очаква да настъпи значително въздействие върху околната среда, ръководейки се 

от националната политика за намаляване на отрицателните въздействия върху 

околната среда, както и от действащото законодателство за управление на 

отпадъците „ФЛОРИНА НАТУРА― ООД си поставя за цел да допринесе за 

намаляването на вредното влияние на отпадъците върху екологията в района на 

дейност. За целта ще бъде изградена система за разделно събиране на получените 

в резултат от дейността производствени отпадъци и на територията на цеха за 

производство на студено пресован сок от ябълки ще бъдат поставени обозначени 

контейнери за отпадъци, к ои то  ще се извозват по график от специализирана фирма. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието.  

- Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен 

характер на въздействие при преминаването на всички етапи на изпълнение и 

експлоатация, поради отдалечеността от границата на Република България 

 

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.  

- Не се очаква при  реализацията на инвестиционното предложение да 

настъпят значителни отрицателни въздействия върху околната среда, но въпреки 

това „ФЛОРИНА НАТУРА― ООД е готова да включи всички необходими мерки от 

националната политика за намаляване на отрицателните въздействия върху 

околната среда, както и от действащото законодателство за управление на 

отпадъците . По отношение на отрицателните въздействия върху човешкото здраве 

ще приложим необходимите мерки за безопасност и хигиена на труда. Проекта на 



предприятието е направен съгласно условията на Наредба № 10 / 2000 г. за 

хигиенните изисквания и за здравната защита в Република България. За 

работниците ще се осигурява специално работно облекло. Движещите се части на 

машините и апаратите ще са обезопасени чрез подходяща конструкция, съответни 

екрани и щитове, така че да се избегне възможността за механично захващане на 

части от тялото или от работното облекло. Електрическите инсталации за 

електроснабдяване и технологичното обзавеждане, както и собствените им 

ел.инсталации ще се обезопасяват против токов удар. По отношение на пожарната 

безопасност също ще бъдат включени съответните мерки. Производството има 

категория на пожарна безопасност Д, клас НПО. Складовете и битовите помещения 

са категория В, клас П ІІа. В производствената сграда на подходящи места ще се 

поставят противопожарни кранове. Също така на подходящи места ще се поставят 

противопожарни табла с инструкция за работа с пожарогасителите. В склада за 

опаковъчни материали ще се постави прахов пожарогасител 6 kg. Пътищата за 

евакуация ще се означават със светещи табели: ИЗХОД / EXIT 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.  

- Съгласно чл.95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС Ви 

предоставяме текста на обява до засегнатото население, поставена на 

информационното табло в сградата на община Перник.  
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