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УВОД 

 

Настоящият доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) е 
предназначен да оцени разработката  и реализацията на  инвестиционното предложение за: 
“Многофункционално спортно игрище  ПИ с идентификатор 40261.106.1.с.Крушуна и има за 
цел да очертае основните екологични параметри на фабричния комплекс и да изясни 
въздействието върху околната среда след влизането  в експлоатация.  

Докладът е разработен в съответствие с Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда / Обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г. -в сила от 
22.03.2003г. и посл.ИД  ДВ бр. 101 от 22.12.2015 г / и с Наредба 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 /Обн., ДВ, бр. 73 от 
11.09.2007 г. – посл. изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г. 

По смисъла на тези Наредби това е процедура за проучване и анализиране на 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ и изработване на заключение, отнасящо се до опазване 
на компонентите на околната среда и населението по отношение на неговата допустимост, 
съгласно действуващите нормативни изисквания и тяхната екологична и социално-
икономическа целесъобразност. 

 
ДОВОС  е разработен въз основа на сключен договор между  “ПЛЕВЕНПРОЕКТ-ИКАР” ООД 

гр. Плевен и  “ EКЛИПС  АГРО –ЕООД” с.Крушуна от колектив независими експерти  
/приложение №1/ с ръководител инж. Димитър Дишев, тел. 064 801 936 удостоверение 
№363/2006 г., GSM 0888 423 965 

Основните цели на ДОКЛАДА  са: 

 Да определи значимостта на въздействието, което инвестиционното 
предложение може да окаже върху околната среда, имайки предвид, че 
площадката попада в землището на с.Крушуна извън регулационните му 
граници; 

 Да подпомогне процеса на вземане на решение по ОВОС и да стимулира на най-
ранен етап инвестиционното намерение за консултации между инвеститора и 
компетентните органи; 

 Да проследи последиците от евентуалната реализация на инвестиционното 
намерение върху околната среда и начините,  по които ще се ограничат 
потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда. 

 
1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
1.1.Наименование на инвестиционния проект 

“Изграждане на МНОГОФУНКЦИОНАЛНО СПОРТНО ИГРИЩЕ за волейбол, футбол, баскетбол, 
тенис и др. с радмери 22x42 м с изкуствена настилка и съпътстващи го помощни и сервизни 
помощения", в ПИ№ 40261.106.1, местността „Над лозята", в землището на с. Крушуна, общ. 
Летница. 
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1.2. Собственик и инвеститор на обекта.- име, ЕГН, местожителство, гржданство-
физическо лице; фирма, седалище и единен идентификационен № на юрид.лице, лице за 
контакти-адрес и телефон 

 
Собственик “ EКЛИПС  АГРО –ЕООД” с.Крушуна ;   

Седалище и адрес на управление: с.Крушуна, общ.Летница,обл.Ловеч, ул.“Моню Минев” 
№40; 

ЕИК   200229980; 

Пълен пощенски адрес: с. Крушуна , общ. Летница,обл.Ловеч. ул. “Моню Минев” №40; 

Телефон, факс и е-mail: тел. 0889 393 966;  е-mail : d.machuganov@gmail.com 

Управител: АНДРЕЙ ДИМИТРОВ МАЧУГАНОВ                

Лице за контакти: КАТЯ МАЧУГАНОВА – с. Крушуна , общ. Летница, обл.Ловеч. ул. “Моню 
Минев” 40,  тел. 0886 766 733;  е-mail : kmachuganova@ajd-agro.com 

 
1а. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО, 
ДЕЙНОСТИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ 

 
Настоящето инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 12, буква "е" от 

Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за опазване      на        околната среда 

 (т. 12. Туризъм и отдих: буква е) (нова - ДВ, бр. 32/2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) 
спортни и/или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии). 

а/ Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение и 
необходими площи (като усвоени терени земеделска земя, горски площи, други) по време 
на фазата на строителство и фазата на експлоатация; 

Предвижда се изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, 
футбол, баскетбол, тенис и др., с размери 22x42 м. с изкуствена настилка и съпътстващи го 
помощни и сервизни помещения в поземлен имот с идентификатор 40261.106.1, в местност 
"Над лозята", земл. на с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч. Имота е с площ 1007 кв.м., 
земеделска територия с начин на трайно ползване „ливада", съгласно Скица №15-
196047/03.05.2016г. издадена от СГКК - гр. Ловеч. Предвидено е да се обособи 
многофункционален терен за различни видове спорт (волейбол, футбол, баскетбол, тенис и 
др.), скамейки за зрители, осветление, високи метални огради с мрежи, съпътстващи по-
мощни и сервизни помещения, баня и съблекалня. За осъществяване на ИП е необходима 
процедура по смяна на трайното предназначение. С Решение № 58/28.05.2015 г. на 
Общински съвет, гр. Летница е допуснато изработването на Подробен устройствен план-план 
за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ № 40261.106.1 по КК на с. Крушуна. 
Застрояването със сгради ще е на 1/12 от цялата площ на имота, като сградите за сервизни и 
обслужващи помещения ще са едноетажни с височина до 10 м. (плътност на застрояване 30 
%, КИНТ 1.2.). Не се предвиждат и не са необходими допълнителни площи за временни 
дейности по време на строителството 

ИП е предвидено да допълва намиращ се в непосредствена близост общински 
плувен басейн и обекти за настаняване и подслон в с. Крушуна. Обекта е самостоятелен и не 
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е свързан с други планирани дейности. ИП не е свързано с ползване на повърхностни или 
подземни води, нито със заустване на отпадъчни води във водни обекти. 18 

 ПИ № 40261.106.1.  с. Крушуна е в близост до регулационните граници на населеното 
място и граничи с второстепенна улица (ПИ 40261.220.571). Предвидено е през ПИ № 
40261.220.550 (попадащ в територия, заета от населеното място, общинска собственост) да 
се прекара улица с широчина 6 м, която допълнително да свърже ПИ № 40261.106.1 с 
уличната мрежа на с. Крушуна. 

ИП попада в защитена зона (33) "Деветашко плато" ВG0002102 за опазване на дивите 
птици, обявена със Заповед № РД-576/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и 
водите (ДВ, бр. 85/30.09.2008 г.), променена със Заповед № РД-138/23.02.2009 г. на МОСВ, 
ДВ, бр. 21/2009 г. Отстои на около 0.150 км от 33 "Деветашко плато" ВG0000615 за опазване 
на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени 
зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.). ИП е 
допустимо спрямо режима на 33 "Деветашко плато" ВG0002102, определен от заповедта за 
обявяване на зоната. 

ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за 
защитените територии. 

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция, гр. Ловеч (изх. № ЗК-04-
2552/29.06.2015 г.), по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за 
човешкото здраве, за ИП не е необходимо извършването на ОВОС. 

 

а-2. Местоположение 

Местоположението на Игрището  е поземлен имот, намиращ се в землището на с. 
Крушуна, Община Летница , местност „Под лозята ” с идентификатор 40261.106.1 с начин на 
трайно ползване-„ливада” (приложение №3). Той е придобит по ЗСПЗЗ (реш. 
№106/21.08.2014г.) от Андрей Димитров Мачуганов . Имотът  е продаден и е прехвърлено 
правото на собственост на „ЕКЛИПС-АГРО“ ЕООД с.Крушуна  с договор за покупко-продажба 
на недвижими имоти No 14, том VІІ, ,рег.№2952, дело №369 от216г. вписан в службата по 
вписванията  гр.Ловеч акт №79, том 7, дело1359 от 1.06.2016г. 

б/, Описание на основните характеристики на производствения процес, например 
вид и количество на ползваните суровини и материали;в т.ч. на опасните вещества от 
приложение № 3 към ЗООС, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението и 
капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба в случаите по чл. 99б ЗООС; 

 
Инвестиционното предложение не предвижда извършване на производствена дейност,  

в която да се ползват суровини и материали в т.ч. на опасни вещества от приложение № 3 
към ЗООС. 

 
б-1. Вид и количество на ползваните суровини и материали по време на 

строителството; 
На площадката за строителство на Игрището ще бъдат извършвани подготвителни 

работи,изкопи,насипи ,транспортни и строителни работи. 
Суровини и материали  при строителството: 

- Чакъл ,пясък и вода 
- Варови и циментови разтвори-готови от бетонов център 
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- Дървен материал 
- Готови ст.б. и стоманени конструкции 
- ел.енергия; 
- вода ; 

 
2. АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ АЛТЕРНАТИВИ НА ПРЕДЛАГАНАТА ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИЯ   ,ВКЛЮЧИТЕЛНО „НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА”. 

 22.1. алтернатива “1” 
 ИП предвижда изграждане на многофункционално спортно игрище за  

волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др., с размери 22x42 м. с изкуствена настилка и 
съпътстващи го помощни и сервизни помещения в поземлен имот с идентификатор 
40261.106.1, в земл. на с. Крушуна, общ. Летница, с площ 1007 кв.м., земеделска територия с 
начин на трайно ползване „ливада"; 

  Имотът  е в близост до регулационните граници на населеното място и граничи  
с второстепенна улица (ПИ 40261.220.571), която не е реализирана. Предвидено е през ПИ 
№ 40261.220.550 (попадащ в територия, заета от населеното място, общинска собственост) 
да се прекара улица с широчина 6 м, която да свърже ПИ № 40261.106.1 с уличната мрежа на 
с. Крушуна; 

 Не се очаква да настъпят значителни неблагоприятни               въздействия върху 
компонентите на околната среда, в т.ч. от  факторите,      които я замърсяват или увреждат. 
Преценено е, че тази е най-подходяща за целите. От друга страна към датата на 
стартирането на инвестиционното предложение възложителят  не разполага с  друга 
земеделска земя за която да бъде сменено предназначението. 

приложение №3 

Кадастрална скица №15-196047/03.05.2016г 

2.2 “Нулева” алтернатива 

Нулевата алтернатива е да не се построи предлаганото Игрище. В този случай 
състоянието на околната среда ще остане такова, каквото е понастоящем: 

 теренът ще остане неизползваем; 

 земята  и почвата ще останат в сегашното си състояние – частично използваеми с 
незначителна земеделска ценност. 

 качеството на въздуха няма да се промени - няма да има допълнителни емисии 
във въздуха от транспорта  при строителството. 

 

 

 3.ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НА 
МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО,които ще бъдат засегнати в голяма степен 
от ИП ,както и взаимодействието между тях. 
  
3.1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И АТМОСФЕРА  
3.1.1. Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологичните 
фактори имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на 
атмосферния въздух;  
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 Територията на община Летница принадлежи към умерено-континенталната 
климатична област, в частност към климатичният район  на   Средна    Дунавска      равнина.  
Общите свойства на атмосферния въздух се определят от умерено - континенталния климат 
на областта. Най-характерните белези на климата са  топло и продължително лято и студена 
зима, голяма годишна амплитуда на температурата на въздуха ,пролетно-летен максимум и 
зимен минимум на валежите.  

За  климатичните условия на района   да се използуват данни от Климатичния 
справочник на България, както и такива получени от БАН Национален институт по 
метеорология и хидрология . 

Температури на въздуха: 

              Температурният режим в района на общината е в тясна зависимост от надморската 

височина и характера на релефа, които се явяват основните азонални фактори при 

формиране на климата по тези места. Съгласно данните от МС Сухиндол, Павликени, 

Плевен, интерполирани за разглежданата територия, средногодишната температура е 

11.60С. Юлските температури са 22.90С, януарските - 1.50С, априлските - 12.00С и 

октомврийските - 12.60С. Денонощните температурни амплитуди през студеното полугодие 

най-често попадат в градацията „умерени" - от 6 до 9.40С, а през лятото нарастват и се 

преместват към градацията „значителни" - от 10 до 130С. Средната продължителност на 

свободното от мраз време е около 220 дни.  
 

Влажност на въздуха 

Средногодишната влажност на въздуха е сравнително висока - около 73%, като най-

висока е тя през месеците ноември, декември и януари /по 84-87%/, а най-ниска - през юли 

и август, съответно 62 и 60%. 

Валежи 
        Валежите са от дъжд и сняг . Средногодишното количество на валежите в района е 580 
мм. Най-малко валежи падат през зимата /19.7% от всички валежи/, а най-много през лятото 
/ 31.8%/, като с най-много валежи са месеците май и юни - по около 80 мм средно месечно. 
Броят на дните със снежна покривка е 102 годишно, като датата с най-ранна снежна 
покривка е 6.ХІІ, а датата на разрушаването й - 9.ІІІ. 
 

Мъгли 
 Мъглите възникват в зависимост от физико-географските особенности на района и 
циркулационните условия. Това е състояние на въздуха в приземния слой, когато 
хоризонталната видимост е под 1км. Мъглата е явление, което блогоприятствува за 
повишаване концентрацията на различни замърсители на въздуха.Средногодишния брой на 

дни с мъгли е 25.6, като в периода октомври-май се случват 91.5% от тях. 
  

Облачност 
           Данните за средната месечна и годишна облачност показват, че над този район тя се 

формира през студеното полугодие под влияние на атмосферната циркулация. 
Относителната средногодишна продължителност на слънчево греене е 48%, като най- висока 
е тя през август - 70% и юли /68%/. Измерена в часове, средногодишната продължителност 
на слънчево греене е 2141ч.            През студеното полугодие максимумът на облачността е в 
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утринните часове(7часа), а минимумът е във вечерните часове(21часа). В топлото полугодие 
максимумът на облачността е в 14 часа. 

Вятър 
 Вятърът е важен фактор за естественото самоочистване на въздуха. 

С най-голяма честота по посоки са ветровете от запад, които се проявяват през 34.7% от 

случаите с вятър, следвани от тези от изток - 19.6%. Случаите с тихо време са около 32%. 

Според средната скорост, с най-високи скорости са ветровете от североизток /2.8м/сек/, 

следвани от тези от запад, югозапад и изток. Ветровете от останалите сектори са със средна 

скорост около 1.6-2.0 м/сек. 
3.1.2. Характеристика на предвидените с проекта източници на замърсяване 
/количество и концентрация на емитираните замърсители /, прогноза и оценка. 

Предметът на дейност на Многофункционалното спортно игрище не предполага 
източници на замърсяване на въздуха. Не се предвиждат твърди и течни горива 
замърсяващи  атмосферния въздух и атмосферата.  

Най-разпространените спортни подови покрития за външни спортни терени са 
изкуствените  тревни настилки. Изкуствените спортни треви са предпочитани в редица 
случаи, тъй като могат да се експлоатират постоянно през цялата година. Съществуват 
различни типове системи от изкуствени тревни покрития. Основно те се разделят на 
настилки за игра на тенис, ръгби, футбол, ски или друг вид спорт. Има и такива покрития, 
които могат да се използват за няколко вида спорт (мултифункционални изкуствени треви). 

Domo Smash е подходяща изкуствена трева за мини-футбол, баскетбол, волейбол, 
хандбал и всякакви мултифункционални спортни площадки. Изкуствената трева е идеален 
вариант за училищните дворове. Тревата е подходяща както за тенис, така и 
за хандбал, футбол и др. Подходяща за хотели, спортни и тенис клубове, където теренът се 
използва интензивно и за различни цели. 

 
*по време на строителството* 

По време на реализация на инвестиционното предложение ще бъде налице 
постепенно увеличаване на емисиите на замърсителите от техниката изпълняваща 
строително-монтажните  работи с  прах, парникови газове (SO2. NOx. CO. CO2 и неметанови 
летливи органични съединения –НМЛОС) и сажди. Парниковите газове са резултат от 
горивните процеси протичащи в ДВГ на   монтажната  и транспортна техника. Ще се използва 
техника в ограничено количество, тъй като обектът е много малък. 

Въздействия върху качествата на атмосферния въздух по време на строителството  са 
незначителни и временни   до   завършване строителството  на обекта. 

 

*по време на експлоатацията* 

В ИП се предвиждат  настилки от искуствени мултифункционални  треви, които не 
отделят неорганизирани (разсредоточени) емисии.  Не се прогнозират при  експлоатацията 
на обектите включени в инвестиционното предложение, емитирането на замърсители във 
въздуха, които ще окажат трайно и необратимо въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух в района на площадката и прилежащите територии. 
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3.2. В О Д И 
3.2.1.Характеристика на хидроложките и хидрогеоложките условия и фактори, 

влияещи върху количеството и качеството на повърхностните и подземните води 
 

ХИДРОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 
Село Крушуна   се намира в поречието на р. Осъм след гр.Ловеч.  Отдалечено е на 

34км. от областния град Ловеч в североизточно посока. Селото е в рамките на община 
Летница, в средното течение на река Осъм. Теренът на с. Крушуна и околностите се състои от 
варовити скали, карстови и бигорови образувания.  
Площадката  ,върху която се предвижда изграждането  на ИП се намира извън регулацията 
на  с.Крушуна  (поземлен имот с идентификатор 402261.106.1) и е вдясно от р.Маарата, след 
Крушунския водопад. 
 

А. ХИДРОЛОЖКИ УСЛОВИЯ НА Р.ОСЪМ 
*Общи сведения за реката* 
Положението на водосборния басейн се определя с координатите между 42° 35' и 43° 

13' с. ш. и между 24° 30' и 25° 20' и. д. Граничи на запад с поречие Вит, на изток с поречие 
Янтра и на юг със Стара планина. Координатите на извора са 42° 43' 10" с. ш. и 24° 47' 00" и.д. 
при кота 1821 м н. в. Координатите при устието са 43° 12' 10" с. ш. и 24° 51 '40" и. д. 
Дължината на реката е 314 км с 2824 км2 водосборна област.  

*Характеристики на годишния отток на р. Осъм* 

Водосборният басейн на р. Осъм е добре изучен . Характеристиките на годишния отток са 
получени въз основа на моделирането на хидроложка редица за 41 годишен период. 
Колебанията на средногодишния отток на р. Осъм по данни от хидрометрична станция 23750 
( след гр.Ловеч) са в границите от 13.82 m3/s през 1990 (435,8.106 m3) до 6.1 m3/s през 1975 
(192,4.106 m3). Средномногогодишният отток за периода 1960-2000 е 10.53 m3/s (332.106 m3).  

 
Б. ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 

  
 Хидрогеоложките условия на територията на община Летница, според информацията 
в „План за управление на речните басейни в Дунавски район 2010-2015 г., „Междинен 
преглед на установените значими проблеми при управлението на водите в Дунавски район 
за басейново управление" от 28.11.2014 г. и писмо № 3795/02.07.2015 г. на Басейнова 
дирекция Дунавски район, се обуславят от порови и карстови подземни води и от 
минерални води.  

*Списък на подземните водни тела на територията на Дунавския район* 
Слой 1 – Неоген - Кватернер 

  BG1G0000Qal019 Порови води в Кватернера - р. Осъм 
  BG1G0000Qpl025 Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм 

 BG1G0000Qpl026 Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра 
Слой 3 – Карстови и пукнатинни води 
37 BG1G0000K2s037 Карстови води в Предбалкана 
40 BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив 

Подземно водно тяло ,,Порови води в Кватернера - р. Осъм " с код BG1G0000Qal019 е 

формирано в алувиалните образувания на р. Осъм и пролувиалните наносни конуси покрай 
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северното подножие на Деветашко плато. Водоносният колектор е представен от чакъли и 

пясъци, прослоени от песъчливи и прахови глини. Подземните води са безнапорни. 

Подхранването на подземното водно тяло е от инфилтрация на валежи и от речната мрежа 

при високи водни стоежи и изливащи се повърхностни скатови води и карстови води по 

северния склон на Деветашкото плато. В регионален аспект площта му е 365 км2, средният 

модул на подземния отток 3,2 л/с/км2. Водоносният колектор се характеризира със средна 

дебелина 8,5 м и средни стойности за проводимостта 330 м2/дн и коефициента на 

филтрация 39 м/дн. Естествените ресурси се оценяват на 1100 1/з, разполагаемите ресурси 

са 788 л/с и свободните водни количества 282 1/с. Връзката с повърхностните води е пряка. 

Подземни водни тела ,,Порови води в Кватернера - между реките Вит и Осъм " с код 

BG1G0000Qpl025 и ,,Порови води в Кватернера - между реките Осъм и Янтра " с код 

BG1G0000Qpl026 заемат съответните междуречните масиви. Формирани са в плейстоценски 

и еоплейстоценски колектори от покривните разнокъсови чакъли с песъчливо-глинест 

запълнител и в льосовия хоризонт над тях, с който образуват общи безнапорни водоносни 

хоризонти. Филтрационните им свойства са анизотропни - сравнително по-значителни на 

грубодисперсни отложения и по-ниски на еоличните образувания. Подхранването е изцяло 

инфилтрогенно, а дренирането е в речно-овражната мрежа под формата на извори и чрез 

водовземни съоръжения. В регионален аспект, подземно водно тяло  BG1G0000Qpl025 се 

характеризира със следните хидрогеоложки параметри: 

■ площ 997  км2, 

■ среден модул на подземния отток 1,3 л/с/км2, 

■ средна дебелина 30 м, средна проводимост 15 м2/дн и среден коефициент на 

филтрация 2,0 м/дн. 

Естествените ресурси се оценяват на 869 л/с , разполагаемите ресурси са 507 1л/с и 

свободните водни количества 132 л/с. Връзката с повърхностните води е пряка. 

В регионален аспект, подземно водно тяло BG1G0000Qpl026 се характеризира със 

следните хидрогеоложки параметри: площ 1971 км2 , среден модул на подземния отток 0,7 

л/с/км2, средна дебелина 25 м, средна проводимост 10 м2/дн  и среден коефициент на 

филтрация 2,5 м/дн. Естествените ресурси се оценяват на 1512 л/с, разполагаемите ресурси 

са 1236 л/с и свободните водни количества 489 л/с. Връзката с повърхностните води е пряка. 

 

Карстовите води формират подземно водно тяло „Карстови води в Ловеч-Търновския 
`масив“ с код BG1G00000K1040. Малка площ от него попада в южната част на община 
Летница. Водовместващият колектор е представен от напукани и окарстени долнокредни 
карбонатни седименти, които са разсечени от напречните долини на р. Осъм и р. Янтра с 
нейните притоци Росица, Негованка и Бохот. Подземните води са безнапорни. 
Подхранването им е от инфилтрация на атмосферни валежи. Дренират се чрез оттичане към 
долините на реките, където се намират множество карстови извори с променлив дебит. В 
регионален аспект площта му е 1381 kм2, средният модул на подземния отток 0,9 л/с.kм2. 
Естествените ресурси се оценяват на 2578 л/с, разполагаемите ресурси са 2323 л/с и 
свободните водни количества 1115 л/с. Връзката с повърхностните води е затруднена. 
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Описаните подземни водни тела, части от които попадат на територията на община 

Летница, са определени като зони за защита на водите, от които се извлича вода за 

консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 м3 или служат за водоснабдяване 

на повече от 50 човека, съгласно чл. 7, т. 1 на Директива 2000/60ЕС и чл. 119а, ал. 1, т. 1 от 

Закона за водите.  

Химичното и количественото състояние на подземните водни тела и на зоните за 

защита е посочено в долната таблица по данни от писмо № 3795/02.07.2015 г. на Басейнова 

дирекция Дунавски район"   дадени при разработката на Общ устройствен план на Община 

Летница 

Таблица 11 Химично и количествено състояние на подземните води и зоните за 

защита 

 

 
Според „Междинен преглед на установените значими проблеми при управлението на 

водите в Дунавски район за басейново управление" посочените подземните водни тела в 
лошо химично състояние са в риск за непостигане на добро химично състояние, вследствие 
на замърсяването им от дифузни източници. 

На територията на община Летница се намира находището на минерална вода 
„Крушуна" - изключителна държавна собственост, заведено под № 38 в Приложение № 2, 
към чл. 14 от Закона за водите. С Решение № 73 от 25.02.2011 г. на министъра на околната 
среда и водите е предоставено на общината безвъзмездно, за управление и ползване за 
срок от 25 години. Находището представлява пукнатинно-карстова система, формирана в 
горноюрско- валанжските отложения. Състой се от един водоизточник: Сондаж № Р-1хг. Със 
Заповед № РД-211/06.03.2013г. на министъра на околната среда и водите са утвърдените 
експлоатационни ресурси 7,56 л/с. Температурата на водата е 57,5 0С. 

 

Подземни водни Код на ПВТ Химично Количествено Зона за защита Състояние 

тела /ПВТ/  състояни
е 

състояние  на зоната 

за защита 

Порови води в БС1С0000да1019 лошо добро ВG1DGW0000Qal019 добро 

Кватернера-      

р. Осъм      

Порови води в BG1G0000Qpl025 добро добро ВG1DGW0000Qpl025 добро 

Кватернера-
между 

     

реките Вит и      

Осъм      

Порови води в BG1G0000Qpl026 лошо добро ВG1DGW0000Qpl026 лошо 

Кватернера-
между 

     

реките Осъм и      

Янтра      

Карстови води в БG1СG00000К1040 лошо добро ВG1DGW00000K1040 добро 

Ловеч-
Търновския 

     

масив      
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• Водовземни съоръжения от подземни води. Санитарно-охранителни зони 
Таблица 12 Информация за водовземните системи и съоръжения от подземни води за 
питейно-битово водоснабдяване /ПБВ/ на селищата в община Летница 

№ Обект на Водовземни 
съоръжения 

Код на Номер и дата на Цел на 

по водоснабдяване  подземното 
водно 

разрешителното за водовзем
ане 

ре
д 

  тяло водовземане  

1 Горско Сливово КИ „Калвинец "-Горско 
Сливово 

ВG1G00000К1040 11510976/17.11.2014 питейно- 
битови 

2 Летница Дренажи „Смърдешка 
бара 1" и Смърдешка 
бара 2"-В и К-Ловеч 

BG1G0000Qpl025 11510076/27.06.2007 питейно- 
битови 

3 Летница ШК 1 и ШК 2 BG1G0000Qpl025   
  ПС „Смърдешка бара" - 

В и К-Ловеч 
 11510077/27.06.2007 питейно- 

  ШК „Кула"   битови 
  ПС „Смърдешка бара" - 

В и К-Ловеч 
   

 Крушуна и 
Чавдарци 
(община Ловеч) 

ШК „Ливадето 1", 
„Ливадето 2" и 
„Ливадето 3" ПС 
„Крушуна" - В и К-
Ловеч 

BG1G0000Qpl025 11510078/27.06.2007 питейно- 
битови 

5 Летница Дренажи „Червен бряг 
1-11" (11 броя) 

 11510079/27.06.2007 питейно- 
битови 

6 Горско Сливово КИ „Калвинец"- В и К- 
Ловеч Горско Сливово 

 11510976/17.11.2014 питейно- 
битови 

7 „Гардения" 
ЕООД-Летница 

ШК 1 и ШК 2 
„Гардения" Летница 

 1520164/15.07.2013 напояване 

8 „Гардения" 
ЕООД-Летница 

ТК „Гардения"-Летница  190951/12.12.2014 други 

9 „Керамика 98" 
ООД-Летница 

ШК „Керамика 98" - 
Летница 

 11530189/18.12.2014 промишле
ни 

10 Фелдбахер фрут 
партнърс 
България" 
ЕООД-Летница 

ШК „ Летница - 
Летница 

 11590641/29.08.2011 други 

11 ЕТ „Фет Сергей 
Юлианов"- 
Летница 

ШК „Оранжерия ФЕТ" - 
Летница 

 11520216/17.11.2014 напояване 

 
За питейно-битова водоснабдяване на гр. Летница и селищата в общината, както и за 
промишлени, земеделски и други цели се ползват множество водовземни съоръжения от 
подземни води. Наличната информация за тях по данни, съдържащи се в писмо № 
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3795/02.07.2015 г. на Басейнова дирекция Дунавски район" и писмо № ПД-2183- 

1/08.05.2013г. на „Водоснабдяване и канализация" АД-Ловеч, е отразена в табл.12 
 

* Санитарно-охранителни зони* 

На територията на община Летница  със Заповед № РД- 581/25.07.2014 год. на 

Министъра на околната среда и водите е учредена една санитарно-охранителна зона (СОЗ) 

около водоизточника на минерална вода от находище „Крушуна" Сондаж № Р-1хг в 

съответствие с Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални 

води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Наличната 

информация за нея е отразена в долната таблица. 
 

 

 
ПИ с идентификатор 40261.106.1 по кадастралната карта на с.Крушуна, попада в пояс 

II на санитарно-охранителна зона около водоизточник на минерална вода - сондаж № Р-1хг, 
от находище „Крушуна", с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, №38 от Приложение № 
2, към чл.14, т.2 от Закона за водите. 

Предвидените забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост за 
дейности в пояс II на санитарно-охранителната зона са в съответствие с Приложение № 2 
към чл.Ю, ал.1 от Наредба № 3/16.10.2000 год.- за защитен воден обект и Заповед № РД- 
581/25.07.2014 год. 

В пояс II на санитарно-охранителната зона около водоизточник на минерална вода 
- сондаж № Р-1хг, от находище „Крушуна", се забраняват: 

• Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в 
подземните 

води; 

• Добив на подземни богатства; 

• Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над 
подземния воден обект; 

• Изграждане на нагнетателни сондажи за депониране на отпадъчни води в 
подземния воден обект (Заповед № РД-581/25,07.2014 год.). 

В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничават: 

• Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки 
проучвателни съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

Таблица 13 Информация за санитарно-охранителната зона на находището на минерална вода 
„Крушуна" 

 
Заповед за 

учредяване на 

СОЗ 

Собственост Водоиз-

точник 

Географски 

координати 

Населено 
място 

Площ на 

пояс I 
дка 

Площ на 

пояс II 
дка 

Площ на 

пояс III 
дка 

РД-581 

25.07.2014 г 

публична, 

държавна 

Сондаж № 
Р-1хг 

43
0
14'57,565" 

25
0
02'20,171" 

с. 
Крушуна 

0,165 259,2 591,3 
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ПИ с идентификатор 40261.106.1 отстои на около 52 м. западно от водоизточник на 
минерална вода - сондаж № Р-1хг, от находище „Крушуна" и съответно на около 38 м. от 
пояс I - за строга охрана непосредствено около водоизточника. 

По изискванията на Наредба № 3/16.10.2000г., няма учредени санитарно-
охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, описани в 
горната таблица, но има такива по преди действалата наредба. 
 

 Уязвими и чувствителни зони 

Уязвимите и чувствителните зони, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите 
(ЗВ) представляват зони за защита на водите. БДДР води регистър на тези зони, който 
включва и карти, на които е посочено местоположението на зоните и основанието, съгласно 
което са обявени като такива. 

Регистър на зоните за защита на водите е представен в Раздел 3 от План за 
управление на речните басейни в дунавски район за басейново управление 2010-2015 г., 
като документът е публично достъпен от интернет страницата на БДДР: www-dunav.огg -
секция „Управление на водите", подсекция „План за управление на речния басейн",ПУРБ 
2010 - 2015 г. в Дунавски район. 

 

*Уязвима зона* 
Територията на село Крушуна попада в уязвими зони, съгласно Заповед N РД 

146/25.02.2015 г. на Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В 
приложения към заповедта са определени водните тела, които са замърсени или 
застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, териториите на общините 
или части от тях в обхвата на уязвимата зона по надморска височина и карта на зоната.  

 

       *Чувствителна зона* 

Територията на село Крушуна попада в чувствителни зони, съгласно Заповед № РД 
970/28.07.200 г. на Министъра на ОСВ. Чувствителните зони в повърхностните водни обекти 
в териториалния обхват на БДУВДР: с начало „р. Дунав, от границата при с. Ново село" и 
край „р. Дунав, до границата при гр. Силистра", както и „Всички водни обекти във 
водосбора на р. Дунав на територията на Р България". Съгласно заповедта 
водоприемниците в поречие Осъм са определени като чувствителни зони. 

В случай, че даден водоприемник е обявен за чувствителна зона отпадъчните води 
от всички агломерации с над 10 000 еквивалент жители (е.ж.), които се заустват в него е 
необходимо освен биологичното пречистване да бъде осигурено и отстраняване на 
биогенните елементи азот и фосфор до съответните концентрации, регламентирани в 
Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. При 
изграждане или реконструкция градските пречиствателни станции за отпадъчни води на 
тези агломерации, трябва да предвидят освен съоръжения за биологично пречистване 
(биологично стъпало), но и допълнителни пречиствателни съоръжения за отстраняване на 
азота и фосфора. По този начин водоприемникът се предпазва от допълнителна 
еутрофикация и се цели подобряване в неговото състояние. 

На 01.12.2015 г. е публикуван Проект на План за управление на речните басейни в Дунавски 

район за басейново управление за следващия цикъл на управление - 2016-2021 г., който включва и 

актуализация на регистъра на зоните за защита на водите, раздел 3. Документът е достъпен на 
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интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район " - www-dunav.огg  и на интернет 

страницата на Министерството на околната среда и водите – www.moev.goverment.bg. Същият е 

на разположение за обсъждане от заинтересованите страни за срок от шест месеца (до 

01.08.2016 г.).  

3.2.2.Характеристика на водоизточниците и водопотреблението на обекта 
предвидени в инвестиционното предложение. 

 
А. ВОДОИЗТОЧНИК  

В регистрите на издадените резрешителни за водовземане и регистрите на 
съоръженията предназначени за водовземане от подземни води в района на с.КРУШУНА  са 
включени 3бр.ТК. Регистрацията е на „ВиК –АД ” гр.Ловеч. 

 
№ Име на съоръжението ПВТ дълб. 

м 
диаметър 

мм 
дебит 

л/с 
дебит 
м3/дн 

1 ШК –Ливадето 1 BG1G0000Qpl025   2.22 191,80 

2 ШК –Ливадето 2 BG1G0000Qpl025   2.22 191,80 

3 ШК – Ливадето 3 BG1G0000Qpl025   2.22 191,80 

∑     6,66 575,40 

 
Б.  РАЗХОД  НА ВОДА ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА 
Водоснабдителни норми-средно-дневен разход : 

-  за офис сграда-30л/човек 
-  за  зрители  - 3л/място 
-  за  спортисти – 100л/човек 
-  за  поливание на тревни площи – 3л/м2 
-  за  измиване на площадки  - 0.5л/м2  

  
Разход на вода: 
Средно-дневен 2х30+100х3+20х100+100х3/2+90х0.5=3100л/дн=3.1м3/дн 
Годишно водопотребление - Qгод=3.1х270=837м3 

 
В. РАЗХОД  НА ВОДА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

- водоснабдителни норми  п.б.нужди 

Консуматор Ед.пок.за 
водосн.но
рма 

Средно 
дневно 

Максмално 
дневно 

Максимално 
часово 

л/дн л/дн л/час 

Работници-силно 
замърсяване 

 
работник 

 
60 

 
60 

 
18 

Администрация служител 12 16 4 

 

- воден разход п.б.нужди 

 

КОНСУМАТОР 

 
кап. 

ед.мярка Раб. 
часо
ве 

Средно 
дневно 

Средно 
часово 

Макс. 
Дневно 

Макс. 
Часов
о 

л/дн л/ч л/дн л/ч 
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Администрация 2 

 

служител 

 
8 

 
24 

 
3 

 
32 

 
8 

Работници-
силно 
замъсяване 

 
20 

 
работник 

 
8 

 
1200 

 
150 

 
1200 

 
360 

 
пит.бит.нужди 

   1224 153 1232 368 

 
 Водопотребление за целия строителен период- Q=306 м3 

Обектът ще се водоснабди от водопроводната мрежа на с.Крушуна. С писмо изх.№ 
ТОП-5528/12.09.2016Г.. „В и К” АД гр.Ловеч е разрешено водовземането от проектен 
водопровод  ПЕВП-Ф90 , намиращ се  западно от имота  в обхвата на проектната  улица  при 
ОТ173д и съгласно Заповед №173/8.06.2016г на Кмета на Община  Летница. .Разрешено е 
ползването до 5м3/ч за питейно-битови нужди.  Налягането във водопроводната мрежа е  0,3 
мPa.  Водопроводното отклонение  ще се проектира за изпълнение  с тръби от ПЕВП ф32.  

Водопотреблението при реализацията и експлоатацията на ИП ще окаже 
незначително влияние на подземните водоизточници от които се водоснабдява с.Крушуна. 

 
    3.2.3 Количество и състав на отпадъчните води по потоци предвидени с 
инвестиционното  предложение  и тяхното третиране.     
 

В обекта ще се  формират два потока от отпадъчни води (битово-фекални и дъждовни 
води). Предвижда   се изграждане на водоплътна  изгребна яма за битово-фекалните води  и 
последващо третиране  /извозване и допречистване в действаща ПСОВ / по договор. 
Дъждовните води ще се оттичат повърхностно. 

Прогнозни оразмерителни дебити 

Битово-фекални води    Qср.дн=   2.12м3/дн Qгод=   573м3/год; Извозване 
през 10дни;  Обем на водоплътната изгребна яма 20м3-подземен резервоар с размери 
6580/2310/2350мм 

Дъждовни води      Qср.мес=80 л/м2 ; 80м3 /мес  Q ср.дн=2.66м3/дн; Qгод= 960м3/год 
 
3.2.4.Прогноза и оценка на очакваните изменения в режима и качеството на 
повърхностните и подземните води в резултат на реализацията на 
инвестиционното  предложение. 

 
Повърхностни  водни тела няма да се ползват.  

 Предвиденото с инвестиционния проект водоползване и ползване (по време на 

строителството и по време на експлоатацията -3.10м3/дн  не предполага  изменения в 

режима на подземното водно тяло BG1G0000Qpl025,  за което  естествените ресурси се 

оценяват на 869 л/с , разполагаемите ресурси са 507 1л/с и свободните водни количества 

132 л/с.  
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3.3.УПРАВЛЕНИЕ НА О Т П А Д Ъ Ц И Т Е 

3.3.1.Очаквано количество генерирани отпадъци /наименование, шифър, 
количество/ 

Площадката е в ПИ с идентификатор 40261.106.1  в землището на с. Крушуна   общ. 
Летница , намираща се  извън регулационните граници на селото. Към настоящия момент 
там не се  формират отпадъци. Със започване на строителните дейности ще се генерират 
незначителни количества земни маси и строителни отпадъци.  

По време на строителството 
Очаква се по време на строителството да се генерират битови, строителни, 

производствени и опасни отпадъци, които са описани в Таблица 3.3-1. 
                                             Табл.3.3-1 

№ Наименование на отпадъка 
съгласно Наредба № 
2/23.07.2014 г  

Код Описание на 
отпадъка 

Годишно 
количество 

 Битови отпадъци    

1 Смесени битови отпадъци 20 03 01 Битови отпадъци от 
строителите 

0.50m3 

 Строителни отпадъци    

2 Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични 
изделия-неопасни 

 

17 01 07 

Строителни отпадъци, 
получени при 
строителството 

1.00 m3 

3 Излишни земни маси-
неопасни  

17 05 06 изкопани земни маси 7.20 m3 

4 Опаковки:хартиени картонени  

                   пластмасови 

                   смесени опаковки 

15 01 01 

15 01 02 

15 01 06 

 

опаковки от 
строителни  материали 
и оборудване 

0.25 m3 

При експлоатацията 

 Не се формират производствени отпадъци. Ще  се формират  само  битови и 
незначителни количества строителни отпадъци от ремонти.  

Табл.3.3-2. 
                                                                                                                                                  

№ Наименование на отпадъка 
съгласно Наредба № 
3/01.04.2004 г 

Код Описание на 
отпадъка 

Годишно 
количество 

 Битови отпадъци    

1 Смесени битови отпадъци 20 03 01 Битови отпадъци 
от персонала 

6.00m3 

2 Утайки от септични ями  20 03 04 От изгребната яма  
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№ Наименование на отпадъка 
съгласно Наредба № 
3/01.04.2004 г 

Код Описание на 
отпадъка 

Годишно 
количество 

 Строителни отпадъци    

3 Строителни отпадъци от 
строителство и събаряне 

различни от упоменатите в 
17 09 01, 17 09 02 и 17 09 
03  

17 09 04 Строителни 
отпадъци, 
получени при 
ремонт 

0.25 m3 

  
Опасни отпадъци 

   

3 Флуорисцентни тръби и 
други отпадъци 
,съдържащи живак 

 

20 0 1 21* 

Изгорели живачни 
и луминисцентни 
лампи 

 

  
 3.3.2.Събиране и извозване / описание на системата, складови помещения / 

 
Всички видове отпадъци от  Многофункционалното спорно игрище  ще  се  събират, 

извозват и третират съгласно Наредба  за управление на отпадъците на територията на 
община Летница. 
  С изграждането на регионално депо за ТБО през 2008 г. се постигна регламентирано и 
контролирано депониране на неопасни отпадъци от общините Ловеч, Летница и Угърчин. 
Преустанови се възможността за създаване на нерегламентирани сметища чрез въведена 
система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване от трите общини и се създаде 
възможност за реализация на проекти в Ловеч, Летница и Угърчин за рекултивация на 
съществуващите незаконни сметища. 

*Битови   отпадъци* 
Битовите отпадъци ще се събират в метални контейнери и ще   се извозват и депонират на 
общинското депо  за ТБО гр.Ловеч, съгласно приетата Наредба от Общинския съвет (чл. 19 от 
ЗУО) от лицензираната фирма по чистота. Необходимо е сключване  на  писмен договор. 
Утайките от изгребната яма  за битово-фекални  води ще  се извозват в най-близката градска 
пречиствателна станция където допълнително ще се извърши тяхното третиране – 
уплътняване и депониране. Това ще се извършва по договор със специализирана фирма.  

 

* опасни отпадъци* 
Ще  се предават въз основа на писмен  договор на специализирани фирми, съобразно 

техния вид, притежаващи разрешение за управление на отпадъците по реда на чл.37 от 
ЗУО(ДВ бр.86/2003г.) за събиране, транспортиране, временно съхранение, последващо 
оползотворяване и/или обезвреждане, или комплексно разрешително, издадено по реда на 
Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г.) 

След подмяна с нови луминисцентните лампи  да се поставят в опаковката на новите  
и незабавно да се предадат на лицензиран оператор за тяхното третиране.   

При третирането на тези опасни отпадъци да се спазва: 



Доклад за въздействие върху околната среда (ДОВОС) 
за инвестиционно предложение: „ Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, 

баскетбол, тенис и др. с радмери 22x42 м с изкуствена настилка и съпътстващи го помощни и сервизни помощения", в ПИ№ 
40261.106.1, местността „Над лозята", в землището на с. Крушуна, общ. Летница 

 

 
изготвен от                                                        “ПЛЕВЕНПРОЕКТ*ИКАР-ООД                                 м.септември 2016г 

17 

- Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминисцентни и други лампи, 
съдържащи живак и за третиране на излезли от употреба луминисцентни и други 
лампи, съдържащи живак, приета с ПМС №260 от 5.12.2000г.(ДВ бр.101/2000г.). 

*строителни отпадъци* 
Строителните отпадъци ще се управляват при спазване на чл.18 от ЗУО : 

- третирането и транспортирането на отпадъците от строителната площадка 
при изпълнение на строежа ще се извърши от изпълнителя на 
строителството въз основа на писмен договор 

- Кметът на Общината определя маршрута на транспортиране на отпадъците 
и  съоръжението за третирането им на база  приетата от Общинския съвет 
“Наредба за отпадъците по чл.19 отЗУО“ 

 
 

 
3.4.   З  Е  М  И   И   П  О  Ч  В  И  

Прeдложението  предвижда на общо 1.007дка (земеделска земя,начин на трайно 
ползване –ливада , собственост на “ЕКЛИПС- ЕООД” с.Крушуна  с управител  Андрей 
Димитров Мачуганов)  изграждане  на многофункционално спортно игрище за волейбол, 
футбол, баскетбол, тенис и др., с размери 22x42 м. с изкуствена настилка и съпътстващи го 
помощни и сервизни помещения. Поземлен имот с идентификатор 40261.106.1 е  в местност 
"Над лозята", земл. на с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч. Предвидено е да се обособи 
многофункционален терен за различни видове спорт (волейбол, футбол, баскетбол, тенис и 
др.), скамейки за зрители, осветление, високи метални огради с мрежи, съпътстващи по-
мощни и сервизни помещения, баня и съблекалня.  

Предвидено е ново електроснабдяване и водоснабдяване на ПИ № 40261.106.1, с. 
Крушуна - съответно чрез въздушно отклонение от съществуващата мрежа НН и подземно 
(чрез изкоп) от съществуващата водопроводна мрежа на с. Крушуна. Битовите отпадъчни 
води от обекта ще заустват във водоплътна изгребна яма в границите на имота. 

За осъществяване на ИП е необходима процедура по смяна на трайното 
предназначение. С Решение № 58/28.05.2015 г. на Общински съвет, гр. Летница е допуснато 
изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за 
ПИ № 40261.106.1 по КК на с. Крушуна. Застрояването със сгради ще е на 1/12 от цялата 
площ на имота, като сградите за сервизни и обслужващи помещения ще са едноетажни с 
височина до 10 м.   

3.4.1.Характеристика на състоянието на почвите 

Според почвено-географското райониране обектът  попада в 
Севернобългарската лесостепна почвена зона ,която обхваща Дунавската равнина и 
Предбалкана (до 600-700м.н.в.). За територията на община Летница  е характерно 
преобладаващо наличие на два основни типа почви - сиви горски почви в северните части и 
чернозем - в землището на гр. Летница.  

Около с. Крушуна са тъмносивите горски почви, близки по качество до черноземните. 
Тук се срещат също и много бедни и плитки почви върху оголени карстови терени. 
Характерна особеност на механичния състав на сивите горски почви е неговата 
диференциация по дълбочина на почвения профил. Сивите горски почви са подходящи за 

отглеждане на овес, ечемик, царевица, слънчоглед. 
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Анализът на наличните данни по отношение на деградационните процеси позволява 

следните констатации: 

■ почви, замърсени с тежки метали - в община Летница  няма производствени обекти, 

които да предизвикат замърсяване на почвите с тежки метали. Вероятен източник на 

замърсяване на почвите контактни на главната пътна мрежа с оловни аерозоли, е 

транспортния трафик, на неговата интензивност не дава основание за такова 

предположение. 

■ ерозирали почви - в общината няма данни за силно ерозирали почви. 

■ вкислени и засолени почви - до този момент няма данни за това състояние на 

почвите в община Летница. 

■ почви, замърсени с пестициди - почвите в Общината не са замърсени с пестициди, 
В изпълнение изискванията ня Закона за почвите (ДВ бр.89/2008г.) за изясняване 
замърсеността  на земите в площадката и граничещите с нея площи  с вредни вещества не са 
извършвани  изследвания  за тежки метали –олово,мед,цинк и никел.  

 
Не се очакват деградационни процеси като ерозия, вкисляване, засоляване, 
преовлажняване, както и замърсяване на почвите в района на обекта и около него с 
токсични вещества, метали, радионуклеотиди, вредни аерозоли, пестициди и др. вследствие 
дейността на обекта. 

  
3.4.2. Нарушаване или промяна на категорията на земята в зависимост от 
степента на замърсяване или увреждане на почвата.Промяна на почвеното 
плодородие.  

 С реализирането на инвестиционното предложение в площадката ще бъдат 
нарушени земи на площ до  1000 м2.  

Отнетият хумусен пласт ще бъде депониран на определено от кмета на с.Крушуна  
место в близост до района на ИП. Той ще се използва за рекултивация след приключване на 
строителството, както на терени в площадката ,така и в такъв определен за рекултивация 
извън нея. 
 Не се очакват физически деградиционни процеси , както и замърсяване на почвите в 
района на площадката както и около нея вследствие на дейността на Многофункционалното 
спортно игрище. С дейността си обекта няма да наруши, промени, замърси или увреди 
почвите в района извън  площадката. 
 За площадката ще се извършат процедури по промяна предназначението на 
земеделска земя с площ 1007м2. 
 

 
3.4а. МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ   

В Националния баланс на запасите на територията на община Летница са 

регистрирани следните находища на подземни богатства: 

- "Върбаците" - гр. Летница, глина за керемиди; 

- "Каменището" - гр. Летница, мергели за тухли и керемиди; 

- „Мадлен" - с. Горско Сливово, варовици и мергели; 

- "Участък Крушуна III" - с. Крушуна, варовици и доломити. 
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С Решение № 161 от 7 март 2013 г. на Министерския съвет е предоставена държавна 

концесия на "Летница - Керамика" ЕООД за срок от 30 години от 30.12.1998 г. за добив за 

находище "Каменището", област Ловеч, община Летница, населено място Летница с орган, 

представляващ концедента - Министъра на икономиката, енергетиката и туризма. 

Концесионна площ е с размер 232 900 т . 

С Решение № 664 от 1 ноември 2013 г. на Министерския съвет е предоставена 

държавна концесия на "Хидробетон" ООД-с. Казичене, Столична община за срок от 35 

години от 05.06.2014 г. за добив за находище "Мадлен", област Ловеч, община Летница, 

населено място Горско Сливово с орган, представляващ концедента - министъра на 

икономиката, енергетиката и туризма, Концесионна площ е с размер 190 585 т . 

С Разрешение № 166 от 19.12.2011 г. на Министерския съвет на "Пътинженерингстрой 

- Т" ЕАД, гр.Търговище е разрешено проучване на строителни материали, подземни 

богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства в площ „Ляковица", 

разположена на територията на община Летница, област Ловеч. 

В района на площадката, върху която ще се реализира проекта и в непосредствена 
близост до него, няма доказани запаси от полезни изкопаеми, които представляват 
промишлен интерес. 

 
      

3.5. РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Прeдложението  предвижда изграждане  на многофункционално спортно игрище 
за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др., с размери 22x42 м. с изкуствена настилка и 
съпътстващи го помощни и сервизни помещения. Поземлен имот е с идентификатор 
40261.106.1 е  в местност "Над лозята", земл. на с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч. 
Предвидено е да се обособи многофункционален терен за различни видове спорт 
(волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др.), скамейки за зрители, осветление, високи 
метални огради с мрежи, съпътстващи помощни и сервизни помещения, баня и съблекалня.  

Площадката е с трайно предназначение на територията:  земеделска (неорна) земя  и 
начин на трайно ползване  - ливада. За осъществяване на ИП е необходима процедура по 
смяна на трайното предназначение на земята. 

Във флористично и фаунистично отношение обекта попада в Севернобългарски 
/Мизийски/ биогеографски район.Районът с характеризира с  земеделска и промишлена 
дейност, силно повлиян и изменен биологично.Обектът попада  в район на биоценоза с 
естесвено формирала се флора и фауна, толерантни към умерено антропогенното влияние. 

Растителните съобщества в района имат предимно вторичен произход. Върху площите  
в околността в процеса на вторични сукцесии са се формирали ливаден тип тревни 
съобщества, които са подложени на различен антропологичен натиск - паша, утъпкване и 
други. 

 
3.5.1.Характеристика на състоянието и прогноза и оценка на въздействието върху 

растителността - на доминантните, застрашените и защитените  растителни 
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видове; изменения на състоянието им в резултат на реализирането на 
инвестиционното предложение;  

 

Според геоботаническото райониране на страната (Ив.Бондев) България е обхваната 

от три растителни области - Европейска широколистна горска област, Евроазиатска степна и 

лесостепна област и Средиземноморска склерофилна горска област. Към тези три области се 

отнасят разпространените пет растително-географски провинции - Евксинска, Илирийска, 

Македоно-Тракийска, Долнодунавска и Източносредиземноморска. Територията на страната 

се поделя на 28 окръга и 80 геоботанически района.Районът на община Летница се отнася 

към Европейската широколистна горска област, Илирийска (Балканска) провинция, Дунавско 

хълмисто-равнинен окръг. Територията на разглежданото ИП се намира извън  регулацията 

на с.Крушуна . На запад граничи с  регулационните граници  на селото. В момента имотът е 

част от естествена ливада с висок тревостой и е необработваема (неорна ) земя 
 
 

 
 
Обликът на  територията се формира от: 

 Мезоксеротремна тревна растителност с преобладаване на луковична ливадина 
(Poabulbosa), пасищен райграс (Lolium perenne), троскот (Cynodon dactylon) на 
места и белизма (Dichantium ischaemum) и садина (Chrysopogon gryllus) 

 Мезофитни тревни формации (ливади) (Festuceta pratensis, Poaeta sylvicolae, 
Alopecureta pratensis, Lolieta perennis, Agrostideta stoloniferae и др.) 

 От храстовите видове се срещат), глог (Crataegus monogina), трънка (Prunus 
spinosa), шипка (Rosa canina), полска къпина (Rubus sanguineus) 

 По границата с  регулацията на с.Крушуна се срещат и: 
- Обикновен магарешки бодил – Carduus acanthoides L.; 
- Тревист бъз – Sambucus ebulus L;  
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- Обикн. пирей – Agropyrum repens L; 
- Синя жлъчка – Cichorium inthybus L; 
 
Извън територията на разглеждания обект има  обработваеми земеделски земи, в 

които се отглеждат следните селскостопански култури: 
- ечемик – Hordeum vulqare L;   
- пшеница – Triticum aestivum L; 
- Царевица – Zea mays L; 
- Слънчоглед – Helianthus annuus L. 
На площадката за изграждане на Многофункционалното спортно игрище и в района 

около него  не бяха установени защитени и застрашени растителни видове съгласно 
приложение №3 към чл.37 от Закона за билогичното разнообразие.. 

След реализиране на ИП изменението  в състоянието на растителните видове ще е  
незначително. 

 
3.5.2.Характеристика на състоянието и прогноза и оценка на въздействието върху 
фауната - на доминантните, застрашените и защитените  видове животни-
изменения в състоянието им в резултат на реализирането на проекта; миграционни 
коридори- изменения в резултат на реализирането на инвестиционното предложение; 
 

Община Летница попада в Дунавски район (по Георгиев, 1980), който се отнася към 

Средиземноморската подобласт, която като цяло попада в Палеарктичната зоогеографска 

област, където специфичните физикогеографски условия са довели до формирането на 

богата и многообразна фауна. Срещат се типичните представители за този географски район 

като:  див заек (Lepus europaeus), чакал (Canis), обикновена катерица (Sciurus vuigaris|, 

лалугер (Spermophfillus citelus),  язовец (Meles meles), обикновена полевка (Microtus arvalis), 

сива врана (Corvus cornix), колхидски фазан (Phasianus colchicus), пъдпъдък (Cotumix cotumix), 

яребица (Perdix perdix), гугутка (Streptopelia), полско врабче (Passermontanos), селска 

лястовица (Hirundo rustica) и др. За защитени, съгл. приложение № 3 към чл.37 от ЗБР са 

обявени  полско врабче (Passermontanos) и селска лястовица (Hirundo rustica). 

 

Естествените формации на растителните видове са предпоставка за сравнително добре 
представени фаунистични елементи. За защитени диви животински видове (съгл. 
приложение № 3 към чл.37 от ЗБР) в защитена зона "Деветашко плато" В00002102 са:  

 съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР :  
Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Орел 

змияр (Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Белоопашат мишелов (Buteo 
rufinus), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Козодой (Caprimulgus europaeus), 
Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus canus), Сирийски пъстър кълвач 
(Dendrocopos syriacus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Късопръста чучулига 
(Calandrella brachydactyla), Горска чучулига (Lullula arborea), Ястребогушо коприварче (Sylvia 
nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Градинска 
овесарка (Emberiza hortulana); 
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 съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: 
 Обикновен мишелов (Buteo buteo), Сoкол орко (Falco subbuteo), Зеленоножка (Gallinula 
chloropus), Пчелояд (Merops apiaster), Брегова лястовица (Riparia riparia).Червеногърба 
сврачка (Lanius collurio) 

По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение 
хранителните вериги около него няма да се нарушат съществено и ще продължат да 
функционират нормално. 

При оценка на въздействието върху видовете птици в ДОС- приложение №7 е 
отчетено отрицателно въздействие в ниска степен (оценка 1) за 7 вида птици, предмет на 
опазване в ЗЗ BG0002102 „Деветашко плато”. Това са: Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), 
Бял щъркел (Ciconia ciconia), Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Осояд (Pernis apivorus), 
Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Сокол Орко (Falco 
subbuteo). Инвестиционното предложение може да предизвика много слабо отрицателно 
въздействие от нарушаване на трофични местообитания, както и безпокойство при някои от 
тях. 

За защитените животински видове от приложение № 3 ще се спазват  забраните дадеви в 
чл.38 от ЗБР. 

Обектът няма да окаже влияние върху съществуващите миграционни коридори за 
прелетните щъркели и лястовици. 

 
3.5.3.Характеристика на състоянието и прогноза и оценка на въздействието 

върху защитените природни територии  и изменение в състоянието им, в резултат 
на реализирането на инвестиционното предложение ; 

 
Националната екологична мрежа (НЕМ), включва: 

 защитени зони като част от Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", в които 
могат да участват и защитени територии; 

 защитени територии, които не попадат в защитените зони. 
В Националната екологична мрежа приоритетно се включват КОРИНЕ места, Рамсарски 

места, важни места за растенията и орнитологични важни места. 
 
защитени зони 
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за билогичното разнообразие с решение №122  

от 2 март 2007 г.на МС е приет  списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на 
списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна(Обн. ДВ. бр.21 от 9 Март 2007г.) и е допълнен с решение № 802 от 4 декември 2007 г. 
(Обн. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2007г.)   

В землището на Община Летница  в списъка на защитените зони попадат: 

 33 "Деветашко плато" ВG0002102 за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-576/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, 
бр. 85/30.09.2008 г.), променена със Заповед № РД-138/23.02.2009 г. на МОСВ, 
ДВ, бр. 21/2009 г. 

 ЗЗ "Деветашко плато" ВG0000615 за опазване на природни местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение 
на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).Инвестиционното 
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предложение  попада в защитена зона (33) "Деветашко плато" ВG0002102 их 
отстои на  0.145 км от 33 "Деветашко плато" ВG0000615.   

 
 
 
 
Съгласно чл. 40, ал. 6 от Наредбата за ОС във връзка с чл. 34 от същата наредба, като 

отделно приложение към доклада за ОВОС    се представя и доклад за ОЦЕНКА НА 
СЪВМЕСТИМОСТТА със защитена зона "Деветашко плато" ВG0002102-  разработка на 
Николай Караиванов -орнитолог 

Приложение №7 
 

защитени територии 
На територията на Община гр.Летница   се намират следните защитени територии : 

с.Крушуна  
1. 3М."Шумата"; 3-д № 3962/20.12.73 на МГиоПС ДВ бр.29/1974; площ- 18,1 ха; 
прекатегоризираана 3-д №  РД -730/ 10.06.2003 на МОСВ, ДВ бр.60/2003г  
2.ПЗ „Маарата-карстови образувания” : З-д No.РД-418 от 14.11.1995 г., ДВ бр. 105/1995;  
площ- 3.7 ха 
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с. Горско Сливово и с. Крушуна 
1. 3М. "Люляката" ; З-д № 2122/12.01.64 на МГГП, ДВ бр.б/ 1964; площ - 2.9 ха;  
прекатегоризираана 3-д №  РД -746/ 10.06.2003 на МОСВ, ДВ бр.60/2003г  

 
Най-близко стояща до площадката на ИП в ПИ  40261.106.1 е природна 

забележителност „Маарата - карстови образувания”, но е  отдалечена и  инвестиционното 
предложение няма да  окаже отрицателно влияние върху нея. 

С дейността си „Многофункционалното игрище”няма да наруши основните дейности 
в защитените територии. 

 

 

Влажни зони 
Съгласно §1, т. 6 от ДР на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), "Влажна зона" 

е район, включващ езера, блата, мочурища, торфища или други водни площи, независимо 
дали са естествени или изкуствени, постоянни или временни, с вода, която е статична или 
течаща, прясна, полусолена или солена, включително морска вода, чиято дълбочина или 
отлив не надхвърля 6 м. 

ПИ № 40261.106.1, с. Крушуна  е с начин на трайно ползване „ливада" (земеделска 
земя, съгласно трайното предназначение на територията). 

ПИ № 40261.106.1, с. Крушуна, не попада в защитена територия (ЗТ) по смисъла на 

Закона за защитените територии (ЗЗТ). Попада в защитена зона (33) ВG 0002102 

„Деветашко плато" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

576/08.09.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 85/30.09.2008 г.), поправена със Заповед № РД-

138/23.02.2009 г. на МОСВ, ДВ, бр. 21/2009 г. Зоната не опазва природни местообитания и 

в тази връзка, не може да се прецени дали в имота има местообитания, характерни за 

влажните зони. 

Съгласно базата данни на РИОСВ - Плевен и информационната система на АГКК - гр. 
София, до която на РИОСВ - Плевен е предоставен достъп, ПИ № 40261.106.1, с. Крушуна, е 
в близост (на разстояние около 300 м) до ПИ № 40261.220.434, с. Крушуна, с начин на 
трайно ползване „водно течение, река" (площ 5.989 дка) и до ПИ № 40261.106.10, с. 
Крушуна (на около 80 м), с начин на трайно ползване „водоем" (площ 5.088 дка). 
Дейността ,която ще се осъществява в ИП „Изграждане на многофункционално спортно 
игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. с раpмери 22x42 м с изкуствена 
настилка и съпътстващи го помощни и сервизни помощения", в ПИ № 40261.106.1, 
местността „Над лозята", в землището на с. Крушуна, общ. Летница,няма да окаже 
влияние на влажните зони 

3.6.НАЛИЧИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ, АРХЕОЛОГИЧЕСКИ И АРХИТЕКТУРНИ ПАМЕТНИЦИ. 

Според информацията, предоставена от Националния институт за недвижимо културно 

наследство, Националния археологически институт с музей към БАН, Автоматизираната 

информационна система „Археологическа карта на България, Регионалния исторически 
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музей-Ловеч и Министерство на отбраната недвижимите културни ценности в с.Крушуна  

са следните: 

№ ОБЕКТ ( адрес, локализация) Вид Категория 

1 3 4 5 

1 Пройковската пещера, 400 м южно от селото Архитектурно-строителен от 
Античността и Средновековието 

Национално 

2 Ранносредновековна крепост в м. „Маарата", 500 
м южно от селото 

Архитектурно-строителен от 
Античността и Средновековието 

Местно 

3 Праисторическо селище, до селото Архитектурно-строителен от 
Античността и Средновековието 

Местно 

4 Църква „Св. Архангел Михаил" Художествен  

5 Къща на Михаил Николов Янин Архитектурно-строителен  

6 Къща на Рачо Дойнов Архитектурно-строителен  

7 Лобно място на Драгомир Пенчовски и Митко 
Пройнов, 300 м южно от селото 

Исторически Местно 

8 Лобно място наСава Ганчев Попов, м. 
„Цигларница", 500 м северно от селото 

Исторически Местно 

9 Лобно място на Цветан Петров, при водопада, 
южно от селото 

Исторически Местно 

10 Партизанско скривалище, м. „Мечи дол", 1.5 км 
югоизточно от селото 

Исторически Местно 

11 Партизанско скривалище, м. „Дюзът", 2 км 
югоизточно от селото 

Исторически Местно 

12 Лобно място на Костадин Ганев, 3 км югозападно 
от селото 

Исторически Местно 

13 Лобно място на Димитричка Костова, м. „Дачев 
геран", 1 км източно от селото 

Исторически Местно 

14 Селище Археологически [Местно] 

15 Крепост Археологически [Местно] 

 
 

 
 

  В територията на инвестиционното предложение не са открити и регистрирани 
исторически ,архитектурни и  археологически паметници на културата предмет на опазване. 
 

3.7.РИСКОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ-ШУМОВЕ ,ВИБРАЦИИ,РАДИАЦИИ 
Предвидените с инвестиционния проект сгради  и съоръжения ще  отговарят на  

изискванията на  Наредба №6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието ,граничните 
стойности  на показателите за шум в околната среда, методи за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ 
бр.58/2006г.) 

- Граничните стойности на нивата на шум в урбанизирани територии(зони за 
обществен и индивидуален отдих): 

35 dB(А) –през деня 
30 dB(А) –през ноща 
35 dB(А) –вечер 



Доклад за въздействие върху околната среда (ДОВОС) 
за инвестиционно предложение: „ Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, 

баскетбол, тенис и др. с радмери 22x42 м с изкуствена настилка и съпътстващи го помощни и сервизни помощения", в ПИ№ 
40261.106.1, местността „Над лозята", в землището на с. Крушуна, общ. Летница 

 

 
изготвен от                                                        “ПЛЕВЕНПРОЕКТ*ИКАР-ООД                                 м.септември 2016г 

26 

Проектът за строителство на обекта не предвижда монтирането на съоръжения и 
технически средства, които ще бъдат източници на рискови физични фактори 
(вибрации,радиации и генетично модифицирани организми), които ще променят  
съществуващия фон.  
 

*Потенциалните рискови фактори по време на строителството* 
Потенциалните рискови фактори, които се очакват на територията на строителната 

площадка са : Неблагоприятен метеорологичен фактор /прегряващ или преохлаждащ/, шум 
и вибрации, прах, физическо натоварване, механична опасност  и опастност от пожари. 

 
3.8. ОПАСНИ  ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
 Съгласно чл. 2 от „Закона за защита от вредното въздействие на химичните ващества 
и препарати”  опасни химични вещества и препарати са тези, които се класифицират в 
една или повече от следните категории: експлозивни, оксидиращи, изключително 
запалими, лесно запалими, запалими, силно токсични, токсични, вредни, корозивни, 
дразнещи, сенсибилизиращи, канцерогенни, токсични за репродукцията, мутагенни, 
опасни за околната среда. 
 В  обекта не се формират вещества класифицирани като опасни. 
 Възложителят в лицето на „ЕКЛИПС-АГРО „-ЕООД  с.КРУШУНА  декларира, че няма да  
осъществява  съхраненяване в обекта  на опасни вещества от Приложение №3 на ЗООС 

 
4.ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА: 

 реализация на инвестиционното предложение 
 ползване на природните ресурси 
 емисиите  на вредни вещества при нормална експлоатация и при 

извънредни ситуации, генериране на отпадъци и създаване на дисккомфорт 
  4.1.Определяне на потенционално засегнатото население и територии, зони и 
/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна 
защита, в зависимост от предвиждания териториален обхват на въздействията 
върху компонентите на околната среда. 

Реализацията на инвестиционното предложение има за цел да подобри условията на 
живот и бит на населението в Община гр.Летница чрез прилагане на различни спортни игри 
(волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др.). Ще създаде възможност за привличане на по-
голям брой туристи на територията на Общината. Удължаването  на техния престой ще 
способства за превръщането на Община Летница в атрактивна, интересна и притегателна 
дестинация. 

Тъй като с. Крушуна, където е предвидено реализирането на инвестиционното 
предложение е съставно населено място в община Летница представяме тази Община с 
нейната територия и демографско състояние. 

Община Летница се намира в Северна България, в административните граници на 
област Ловеч. Територията й е 177.719 кв. км – около 4.3% от територията на област Ловеч. 
Общината се състои от 1 град – Летница и 3 села – Горско Сливово, Крушуна и Кърпачево. 
Граничи с общините Левски, Ловеч, Пордим, Севлиево и Сухиндол.  
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Намира се на границата между Дунавската равнина и Предбалкана. Приблизително 
половината от територията на общината е разположена на Деветашкото плато, което до 
голяма степен обуславя богатото разнообразие на природни ресурси.  

Общият брой на населението в община Летница  към м. декември 2012 г. е 5 389 души. 
Според броя на жителите, град Летница (4 322 жители) попада в категорията „много малък 
град” (под 10 000 жители). Две от селата - с. Горско Сливово с 559 жители и с. Крушуна с 425 
жители попадат в категорията „малки села” (200 - 1 000 жители). Село Кърпачево (83 жители) 
попада в категорията „много малки”, т.е. с население под 200 жители.  

 Основните фактори, влияещи на демографските процеси в община Летница, както и в 
област Ловеч са отрицателният естествен прираст, вътрешната и външна миграция. 

Естествено и механично движение на населението 

Естествено и 

механично 

движение на 

населението  

2005 г. 2012 г. 

естествен 

прираст 

механичен 

прираст 
общо 

естествен 

прираст 

механичен 

прираст 
общо 

Община Летница -62 50 -12 -48 -2 -50 

Област Ловеч -1551 -425 -1976 -1416 -485 -1901 

От посочените данни в таблицата се вижда, че темповете на намаляване на населението се 
ускоряват за периода от 2005г. насам. Запазват се отрицателните стойности на естествения 
прираст, който зависи от равнищата на раждаемостта и смъртността. За същия период 
стойността на механичния прираст също остава отрицателна, като се увеличава значението 
на този фактор за общото намаление на броя на населението. Механичният прираст през 
годините също е отрицателен, като единствено през 2011г. той е положителен, макар и 
незначителен.   
По отношение на равнището на 
механичния прираст, положението  през 
2011 г. (1,6‰) е по-добро от това в 
областта (-4,6%) и от средното за страната 
равнище (-0,7%). За мъжете в общината е 
валидна тенденцията, проявяваща се в 
областта – равнището на миграционния 
прираст е по-ниско от това при жените.  

Установената тенденция към 
намаляване на броя на населението в 
общината води до тенденция към 
намаляване и в гъстотата на населението. 
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Гъстота на населението – сравнителна диаграма 

Гъстотата на населението в общината е по-ниска в сравнение с тази в страната, в 
Северозападен район и в областта. Гъстотата на населението е 30.57 души/ кв.км., което е 
един от показателите, които определят общината като изостанал селски район. През 2011г. в 
България на един кв. км се падат около 66 жители, в Северозападен район – 44 жители, в 
област Ловеч – 34 жители, в община Летница – около 21 жители, а в град Летница – малко 
под 39 жители.  

За общината като цяло, в структурата по пол се наблюдава намаление на 
относителния дял на жените, за сметка на увеличение на дела на мъжете. През периода 
2007 – 2011г. относителният дял на мъжете се колебае в границите между 47,6% и 49,4%, 
докато относителният дял на жените е в границите от 52,4% до 50,6%. Тази тенденция се 
запазва, както в град Летница, така и в селата, т.е. изменението протича с еднакви 
отклонения, независимо от местоживеенето.  

 

 Разпределение на населението в община Летница по пол, местоживеене в края на 
съответната година 

  

 
 

Измененията в броя на населението на общината са свързани с неговата    възрастова 
структура. Процесът на остаряване на населението е доста по-сериозен от средния за 
страната, в областта и в Северозападен район. Относителният дял на децата до 14г. е много  
по-малък от дела на населението на 65 и повече навършени години. Контингентите във 
възрастовата група 15-64г., от която основно се формира работната сила, нарастват в 
абсолютен и относителен размер като през 2011г. представляват около 57,2% от общото 
население. Възрастовата структура на населението на община е по-неблагоприятна в 
сравнение с тази на областта, района и страната по отношение на младите поколения. Делът 
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на младото население в общината е около два пъти по-малък от дела на възрастното 
население. В общината относителният дял на населението над 65 г. е 28,1%, който е доста 
по-висок от средния за страната (18,8%) и от този за областта (23,3%). Относителният дял на 
жените на възраст над 65 години е 33,4% (за страната е 21,8%), а на мъжете – 22,6% (15,7% за 
страната). Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете, а като следствие от 
нея - на по-ниската средна продължителност на живота при тях.  
 

 

 Полово-възрастова диаграма на населението в община Летница за 2011г. 
 

В Община Летница живеят представители на няколко етнически общности – българи, 
турци, роми. По сведения от Община Летница най-висок е процентът на т. нар. “власи” – 
около 50 % от населението. Данните от преброяването през 2011г. показват, че към 
българската етническа група се е самоопределило 76,7% от общото население на общината, 
към турската – 13,5%, а към ромската – 3,3%.  

 

 Етническа принадлежност на населението в община Летница по данни от 
преброяването през 2011г. 

 
Демографските проблеми на община Летница са свързани с цялостното й социално-

икономическо развитие. Те се отнасят до протичащите процеси и формираните структури на 
населението - отрицателно естествено възпроизводство, положителен, но незначителен 
механичен прираст, незначителна полово-възрастова диспропорция сред населението в 
селата, висок дял на населението от етническите малцинства. 
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По данни, получени при Преброяването на населението от 01.02.2011г., икономически 
активните лица в общината са 1125 души. Коефициентът на икономическа активност за 
община Летница е 51,3% (съотношение между икономически активните лица и населението 
на възраст от 15 до 64 г.). Той е доста по-нисък от средния за страната (65,3%) и от този за 
област Ловеч (62,1%). Половата структура на населението оказва голямо влияние от 
демографски аспект върху изменението на броя и дела на икономически активното 
население. 

 

Структура на населението на 15 и повече години в община Летница по икономическа 
активност според резултатите от Преброяването от 01.02.2011 г. 

 

 

 

Налице са значителни различия по отношение на участието на пазара на труда на 
лицата от двата пола. Местоживеенето 
също води до съществени различия по 
отношение на икономическата 
активност.  
Сред икономически неактивното 
население преобладават лицата в 
пенсионна възраст (69%). В областта, 
делът на пенсионерите е с близка 
стойност - 67,5%. С 10% до 13% са 
изпълняващите само домашни или 
семейни задължения и други 
неактивни лица.  

Структурата на икономически активните лица  се влияе до известна степен от пола. 
Общо за населението, заетите лица в общината са 71,4%, а безработните – 28,6%. При 
мъжете относителният дял на заетите лица (70,6%) е по-нисък с 2 процентни пункта от този 
на заетите жени. Налице са и значителни различия по отношение на участието на пазара на 
труда на лицата от различните етнически групи. Подобно на ситуацията в областта, в 
общината най-висока е икономическа активност във възрастовата група между 15 и 64 
години на населението от българската и турската етническа група.  
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Икономическа активност на населението по етническа принадлежност според данни от 

Преброяването от 01.02.2011 г. 

 

На територията на община Летница функционира едно средищно училище – СОУ 
„Бачо Киро“.    В СОУ „Бачо Киро“ се обучават 395 ученици на възраст от І–ви до ХІІ –ти клас 
от селата Горско Сливово, Кърпачево и Крушуна и от населени места от други общини – 
Каменец, Одърне, Асеновци, Александрово. Учениците от ІХ кл. до ХІІ клас се обучават и 
придобиват специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки», професия 
«Готвач». 

Педагогическият персонал в него наброява 36 души, а непедагогическият е от 13 
души.  През периода 2007-2012 г. броят на паралелките от 20 е намален на 19 през учебната 
2010/2011 учебна година. Низходяща тенденция е налице и по отношение на обучаваните 
ученици. От 410 души през 2007/2008 учебна година, броят на учениците намалява на 393 
през учебната 2012/2013 година. В община Летница относителният дял на отпадналите 
ученици намалява от 4,17% на 1,21%, но е сред най-високите в областта. 

На територията на община Летница функционира ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ гр. 
Летница с филиали в с. Горско Сливово и с. Крушуна  с общо 150 деца, разпределени в 8 
групи, в това число и яслена група със 17 деца. 

На територията на общината в гр. Летница са регистрирани три амбулатории за 
първична медицинска помощ – индивидуални практики. Работят два кабинета по дентална 
медицина. В град Летница функционира филиал на Центъра за спешна медицинска помощ - 
Ловеч.  В ОДЗ „ Ирина Бачо Кирова“ - гр. Летница функционира една яслена група с 
капацитет 25 места. Децата от яслената група се обгрижват от две медицински сестри и две 
детегледачки. В ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ гр. Летница и СОУ „Бачо Киро“ гр. Летница 
работят завеждащи „Здравни кабинети“, съответно – медицинска сестра и фелдшер. На 
територията на община Летница работят само три общопрактикуващи лекари и четирима 
стоматолози.  
 От този анализ произлизат следните изводи по отношение на природните ресурси, 
екологичното и демографско състояние: 
- Община Летница има красива природа, запазена в отлично състояние, дължимо на 

отдалечеността от големи производствени предприятия, замърсяващи въздуха, водите и 
почвите;  
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- Разполага с разнообразни ресурси, съхранена природа и уникални атракции, които са 
предпоставки за развитието на разнообразни форми на туризъм, горско стопанство, 
природосъобразно земеделие и животновъдство; 

- Най-значимите екологични проблеми в общината са свързани с: липсата на канализация 
и пречистване и управлението на отпадъците, които оказват влияние върху състоянието 
на околната среда и качеството на живот;  

- Броят на населението през периода 2007-2011 г. намалява с доста по-голям темп от 
средния темп за страната, за Северозападния район и за област Ловеч; 

- По аналогия с протичащите демографски процеси в страната, района и областта, 
обезлюдяването в общината е по-силно изразено в селата; 

- В следствие на миграцията и демографския срив съществува реален риск от 
обезлюдяване на населените места, което допълнително влошава социално-
икономическото им развитие; 

- По-високият темп на намаляване на населението от средния за страната, ниската гъстота 
и повишената възрастова структура са пречка за развитие на пазара на труда; 

- Намалява и гъстотата на населението. В общината тя е по-ниска в сравнение с тази в 
страната, в Северозападен район и в областта, докато гъстотата в гр. Летница е по-малка 
само в сравнение със средната за страната; 

- Процесът по остаряване на населението протича с по-бавно темпо. Възрастовата 
структура в общината е по-благоприятна в сравнение с тази на областта, района и 
страната; 

- Налице е устойчив отрицателен естествен прираст. По равнище на естествен прираст 
общината е в по-неизгодни позиции в сравнение със страната и областта; 

- Механичният прираст е положителен, но съвсем незначителен. По равнище на 
механичен прираст общината е в по-изгодни позиции в сравнение със страната и 
областта. 

 
4.2.Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на хората  
Реализацията на инвестиционното предложение има за цел да  допълни 

възможностите за отдих и туризъм със спортни и рекреационни услуги и развлечения за 
населението и гостите на с. Крушуна. 

Желанието на инвеститора за реализацията на инвестиционното предложение е 
продиктувано от условията и природните дадености, които с. Крушуна предлага. 

В тази връзка се налага диференцирано разглеждане и оценяване на опасностите за 
здравето на хората в два аспекта: 

А. Въздействие върху околната и работна среда  при реализацията на 
инвестиционното предложение. 

Б. Въздействие на компонентите на околната среда, хората и човешкото здраве при 
експлоатацията на обекта. 

А. Потенциалните рискови фактори, които се очаква да действат на територията на 
предвижданата в перспектива площадка, върху която се предлага да се изгради 
многофункционалното игрище за различни видове спорт са представени в таблицата. 

Посочените рискови фактори се определят от видовете дейности, които ще се 
извършват по време на  подготовката на площадката и изграждането на помощни и 
сервизни помещения от основните строително-монтажни работи, които предстоят да се 
извършат, а именно: 

- изравняване, насипване и полагане на бетонова настилка на 
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площадката; 
- изграждане и оборудване на помощни и сервизни помещения; 
- изграждане на скамейки за зрители, осветление, високи метални 

огради с мрежи  на площадката  и др. 
Въздействия върху качествата на атмосферния въздух по време на строителството  са 

незначителни и временни   до завършване строителството  на обекта. 
Обектът ще бъде ограден, съгласно изискванията за извършване на СМР.  

  

№ Рискови фактори 
 

Рискови дейности Очакванистойности, 
концентрации и 
нива 

Здравни  
ефекти 

1. Неблагоприятен 
метеорологичен 
фактор /прегряващ 
или преохлаждащ/, 
в зависимост от 
сезона. 

 
 

При извършване на 
СМР /при изпълнение 
на  обекта, работа на 
открито, без 
подходящо за сезона 
работно облекло/. 

Високи и ниски 
температури, висока 
и ниска относителна 
влажност, различна 
скорост на 
движение на 
въздуха, вятър, 
дъждове, пряко 
слънчево нагряване 
и т.н. 

Въздействие 
върху различни 
органи и 
системи: 
простудни 
заболявания – 
ОКГДП, 
бронхити, 
пневмонии, 
миалгии, 
радикулити, 
артрити, 
невралгии, 
неврити и др.; 
натоварване на 
сърдечно-
съдовата 
система и т.н. 

2. Шум и вибрации От вида на 
използваните 
строителните и 
транспортни  машини. 

С различни нива и 
стойности в 
зависимост от вида 
на използваната 
строителна  и 
транспортна техника 
и техническото й 
състояние. 

Аурални и 
екстрааурални 
промени, 
локално и общо 
вибровъздейств
ие, засягане на 
опорно-
двигателния 
апарат, 
сърдечно-
съдовата 
система и др. 

3. Прах, съдържащ 
свободен и свързан 
силициев диоксид, 
микроорганизми и др. 

При извършване на 
различните видове 
строително-монтажни 
работи. 

С различни 
концентрации в 
атмосферния 
въздух, тъй като 
работите се 

Дразнещо 
действие върху 
лигавиците и 
кожата, 
опасност от 
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извършват 
предимно на 
открито, в 
зависимост от 
характера на 
извършваната 
дейност и 
метеорологичните 
условия. 

инфекции и 
алергични 
реакции на 
дихателната 
система и 
кожата. 

4. Физическо 
натоварване 

При работа със 
строителните и 
транспортни машини. 

Физически труд с 
умерена изразеност 
и принудителна 
работна поза. 

Заболявания на 
опорно-
двигателния 
апарат и 
преумора. 

5. Механична опасност Възможна при 
извършване на СМР и 
неспазване правилата 
за безопасна работа 

 
 
- 

Трудови 
злополуки, 
различни по 
тежест и вид. 

6. Пожароопасност Неспазване правилата за 
пожарна безосност 

- 
 

 

Пожари, трудови злополуки и материални щети. 

Посочените потенциални опасности, свързани с реализацията на инвестиционното 
предложение,  касаят ограничен брой от хора, заети с изпълнението на СМР, които в 
зависимост от технологичните изисквания не се очаква едновременното им действие на 
територията на строителната площадка.  Всичко това е основанието да се прецени, че 
посочените опасности са с определена локализация, в зависимост от видовете СМР, 
ограничена и временна експозиция. 

 За защита от професионалните рискове, свързани с реализацията на инвестиционното 
намерение следва да се предвидят подходящи предпазни мерки, като организацията на 
работата  да бъде съобразена  с изискванията за безопасно извършване на СМР и 
осигуряване на координация в действията на всички участници в процеса. 

Натоварването на околната среда с посочените вредни фактори се очаква да бъде 
незначително, тъй като за строителството на обекта не се изисква продължително време, а 
освен това ще се приложат  съвременни техники и технологии. По време на строителството 
не се предвижда използването на природни ресурси, от което следва че не се очаква 
неблагоприятно въздействие върху околната среда. 
  В заключение може да се каже, че при реализацията на инвестиционното 
предложение прогнозата за въздействие е с ограничен териториален обхват,  без 
кумулативни действия и постоянна честота. 
  
 Б. Въздействие на компонентите на околната среда, хората и човешкото здраве при 
експлоатацията на многофункционалното игрище за различни видове спорт. 
 Във връзка с проучването на обекта от екологична гледна точка при експлоатационни 
условия, произтичащо от инвестиционното предложение  от предоставената информация 
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могат да се направят следните изводи по отношение въздействието върху компонентите на 
околната среда: 

За преценката на въздействието на многофункционалното игрище за различни 
видове спорт по време на експлоатация върху околната среда, в т.ч. селищната среда се 
вземат в съображение предимствата по отношение на избора на площадката, които са 
посочени по-горе. 

Б.1.Качество на атмосферния въздух 
В резултат на проведената оценка и анализ не се установяват източници на 

замърсяване на въздуха. Освен това не се предвиждат твърди и течни горива, замърсяващи  
атмосферния въздух и атмосферата.  
 Тази оценка се потвърждава от становището на  РЗИ –гр. Ловеч, свързано с 
преценката за необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда, че не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху населението в 
района. 

Б.2.Физични фактори – шум, вибрации, излъчване на светлинна, топлинна енергия 
и електромагнитни лъчения. 

Физическите фактори не са характерни за този вид обекти и произтичащата от тях 
дейност, тъй като не се идентифицират такива източници на излъчване и разпространение. 

Само при провеждане на спортни мероприятия е възможно създаването на 
дискомфорт от страна на спортуващите и зрителите върху живущите в близко-намиращите 
жилищни сгради на населеното място, но при съобразяване времето за организиране на 
тези спортни мероприятия, извън времето за отдих и почивка и спазване на нормите за 
нивото на шума, в съответствие с  Наредба № 6/2006г. за показателите  за шум в околната 
среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето  на 
населението шумовото въздействие би могло да бъде минимизирано или елиминирано. 

 
Б.3.Питейни и отпадни води 
Площадката на инвестиционното предложание  попада в пояс II на санитарно-

охранителната зона на  Сондаж № Р-1хг, което не се забранява от Наредба № 3/16.10.2000г.  
Обектът ще се водоснабди от водопроводната мрежа на с.Крушуна. С писмо изх.№ 

ТОП-6662-188/30.07.2015Г.. „В и К” АД гр.Ловеч разрешава водовземането от водопровод  
ПЕВП-Ф90, намиращ се на около 180 м западно от имота  в УПИ –ХI кв.7 по регулационния 
план на с.Крушуна. Разрешено е ползването до 5м3/ч на питейна вода, количество, което е 
достатъчно за питейно-битовите нужди за обекта. 
 По време на строителството и експлоатацията на обекта  се  формират два потока от 
отпадъчни води (битово-фекални и дъждовни води). Предвижда   се изграждане на 
водоплътна  изгребна яма за битово-фекалните води  и последващо третиране  /извозване и 
допречистване в действаща ПСОВ/ по договор. Дъждовните води се предвижда да  се 
оттичат повърхностно. 
 Б.4. Генерирани отпадъци (битови, производствени, опасни)  
 Видовете отпадъци, които ще се генерират по време на строителството и 
експлоатацията на площадката на многофункционалното игрище за различни видове спорт 
са: строителни, битови и производствени. 
 Строителните отпадъци по време на строителството ще се събират и извозват в 
специални контейнери на депото за твърди битови отпадъци. 
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 Битовите отпадъци по време на експлоатацията на обекта ще се събират в специални 
съдове и ще се извозват чрез организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване в 
населеното място. 
 В т.3.3 Управление на отпадъците е анализиран подробно този въпрос, от който 
следва извода за очакваната прогноза за въздействие на околната среда по отношение на 
отпадъците е, че опасността от тях е минимизирана, която се основава на изтъкнатите 
аргументи, за това че териториалният обхват е малък и количествата са нищожни, с ниска 
степен на въздействие, краткотрайна експозиция и рядка честота. 

 
Б.5.Биологично разнообразие, защитени територии и паметници на културата 
На площадката за изграждане на Многофункционалното спортно игрище и в района 

около него  не са установени защитени и застрашени растителни и животински видове. 
    Инвестиционното предложение  попада в защитена зона (33) "Деветашко плато" 

ВС0002102 и отстои на  0.145 км от 33 "Деветашко плато" ВС0000615, поради което съгласно чл. 
40, ал. 6 от Наредбата за ОС във връзка с чл. 34 от същата наредба към доклада за ОВОС  се 
изисква изготвянето на  доклад за оценка на съвестимостта със защитените зони.  

В границите на площадката и около нея няма паметници на културата. 
 
Б.6. Безопасност и здраве при работа 

          По време на строителството ще се предприемат мерки за защита на работещите, от 
рисковете, свързани с тяхната дейност – избор на работници, които са обучени за 
извършване на СМР, правилен медицински подбор, осигуряване на личната защита с 
подходящо специално работно облекло и ефективни лични предпазни средства, редовно 
провеждане и документиране на видовете инструктажи за безопасна работа, разработване и 
утвърждаване на план за предотвратяване и ликвидиране на бедствия и аварии и др., 
свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, произтичащи от 
нормативните документи по трудовото законодателство. 
            По време на експлоатацията на обекта, предвиден с реализацита на инвестиционното 
предложение следва да бъдат предприети всички необходими предпазни мерки, свързани с 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 
 Спазване правилата за безопасна работа от страна на персонала е важно условие за 
елиминиране опасностите по време на работа /механична, ел. опасност и пожароопасност,  
микроклимат, осветление и т.н./. 
             Независимо от това при пуска на обекта в експлоатация е необходимо  да се 
извършат съответните измервания на факторите на работната среда и изготви оценка на 
риска при работа на работниците. 
            Предвидени и правилно разчетени са санитарно-битовите помещения, съобразно 
числеността на персонала и състезателите, което е основание за заключението, че 
санитарно-битовото обслужване  по време на работа ще бъде правилно организирано.  
 Във връзка с безопасността на работа на заетия персонал, състезатели и зрители, 
както и с цел опазване на околната среда от замърсяване и избягване на нежелани събития 
(пожар и др.) е необходимо разработването на план за предотвратяване и ликвидирането 
им, в който се определят правилата за безопасна работа, включващи извършване на 
несвойствени дейности и определяне на поведението му по време на инциденти, с който 
следва да бъдат запознати  по подходящ начин всички участници в тази дейност.   
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4.3.Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им върху 

човешкото здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и изисквания.  
 Анализът на факторите показва, че нивата им са в съответствие с нормените 
стойности и поради това не биха оказали вредно въздействие върху човешкото здраве. 

При реализацията на инвестиционното предложение и експлоатацията на обекта не 
се очаква комбинирано, кумулативно, комплексно и отдалечено въздействие на  факторите 
на околната, битова и работна среда   по отношение на здравния риск за засегнатото 
население и заетия персонал.  
           Условията, при които ще се реализира инвестиционното предложение са основанието 
да  не се очакват значими здравни рискове  за засегнатото население, работниците, 
състезателите и зрителите. 

 
  4.4.Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска 

 
В реализацията на инвестиционното предложение се съдържат и  мерките за 

предотвратяване на неблагоприятните здравни ефекти върху населението. 
От анализа на състоянието на компонентите на околната среда  при  изпълнение на  

проекта и експлоатацията на обекта   не се очаква сериозна изразеност на неблагоприятни 
въздействия от различните фактори. 

В заключение, предвид на това, че потенциално засегнатото население в близост до 
обекта е изключително малък процент от живущите в населеното място,  както и  
обществената значимост на инвестиционното предложение и това, че  не се идентифицират 
рискови фактори за околната среда /селищна, битова и работна/   е възможна  реализацията 
на инвестиционното предложение, като  дейностите се планират, проектират и изпълняват 
по начин, който  не застрашава здравето на хората, живущи в близост до площадката, 
работещите, състезателите и зрителите на спортните мероприятия.  

При експлоатацията на обекта следва да  се спазват изискванията и прилагат мерките 
по осигуряване здравословни и безопасни условия на труд, отдих и релаксация,  опазване на 
околната среда от замърсяване и създаване на комфортни условия за бита на хората, 
живеещи в близост до многофункционалното игрище.  

 
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИКИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
5.1. СПИСЪК НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ИЗТОЧНИЦИ   

приложение №5 
 
 
6.ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ,НАМАЛЯТ ИЛИ ПРЕКРАТЯТ 
ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
 С  реализиране на инвестиционното намерение с оглед промяна предназначението 
на земелската земя за “Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, 
футбол, баскетбол, тенис и др. с размери 22x42 м с изкуствена настилка и съпътстващи го 
помощни и сервизни помощения", в ПИ № 40261.106.1, местността „Над лозята", в 
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землището на с. Крушуна, общ. Летница, следва да се изпълнят постановките заложени в 
настоящия  ДОВОС.    

6.1.План за собствен мониторинг 
6.1.1.Правно основание: 
- Закон за опазване на околната среда ( Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., 

попр. ДВ. бр.98 от 18 Октомври 2002г.,.................... изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 
Декември 2015г). 

- Закон за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г.,…………. , изм. и доп. ДВ. бр.52 
от 8 Юли 2016г). 

o     Закон за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., ……….изм. ДВ. бр.98 от 28 

Ноември 2014г.  
-  Закон за управление на отпадъците ( Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 

2012г………………….. изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.) 

- Закон за биологичното разнообразие ( Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г.,… изм. и 
доп. ДВ. бр.58 от 26 юли 2016г.) 

 
6.1.2.Цел и основни задачи: 

 Целта на собствения мониторинг е да осигурява възможност за оценка и прогноза за 
състоянието на въздуха, водите, отпадъците и почвите, като осигурява нормативна основа за 
реализиране на мониторинга, регламентира принципите на информационно и 
комуникационно осигуряване и провеждане. На база на получаваната обратна информация 
се извършва преценка за необходимостта от предприемане на допълнителни мерки при 
организация на дейността за недопускане на нарушаване на екологичните норми.  
 
 Планът за собствения мониторинг включва изпълнението на следните основни 
задачи: 

- Събиране, обработка и анализ на данните за влиянието на обекта върху околната 
среда по компоненти 

- Предоставяне на информация на компетентните органи съгласно изискванията на 
българското законодателство 

- Осъществяване на превантивен контрол с цел недопускане замърсяване на 
околната среда от дейността на обекта и при аварийни ситуации 

   
6.1.3.Мониторинг по компоненти 
 

 ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 
Мониторингът на водите, в т.ч.и отпадъчните, се урежда с Наредба №1 Издадена от 

министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г., в сила от 29.04.2011 
г., изм. и доп., бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г., изм., бр. 44 от 17.05.2013 г., в сила 
от 17.05.2013 г., изм. и доп., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г. С тази наредба се 
уреждат редът и начинът за планиране на мониторинга и за създаване на мрежите за 
мониторинг на водите във всеки район за басейново управление на територията на страната, 
както и за изпълнение на дейностите по тяхната експлоатация, поддръжка, комуникационно 
осигуряване и лабораторно-информационно обслужване. 

Обектът не подлежи на включване в информационната система за състоянието на  
отпадъчните води  
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 ОТПАДЪЦИ  
              Наредба № 1 от 04.06.2014 г. „За реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри” на 
МОСВ не изисква за обекта водене на отчет и  контрол на  образуваните  отпадъци. 
Необходим е контрол  за спазване на приетата Наредба от Общинския съвет (чл. 19 от ЗУО).  
 

6.2.Мероприятия 
 
Мероприятията ,които следва да се предвидят , разработят и изпълнят като условия 

за разрешаване на строежа са: 
6.2.1.Атмосферен въздух  

 При инвестиционното проектиране и разрешението на строежа, да не се предвиждат 
съоръжения ползващи  горива с високо съдържание на сяра. 

  По време на строителството да не се допуска вторично замърсяване на атмосферния 
въздух, като при сухо време се оросяват строителните площадки. Организация на 
строителството да недопуска  престой и работа на празен ход на строителната 
техника. 

 Да не се допускат по време на строителството разливи  на          ГСМ      по площадката. 
 

6.2.2. Води 
- Технологичният проект за начин на отвеждане на отпадните битово-фекални води 
да предвиди водоплътна изгребна яма . Последващото третиране да се извършва от 
оператор на договорна основа.  

 
- 6.2.3.Земи и почви 

- По време на строителството 

 Хумусният хоризонт да бъде отнет селективно и депониран на подходящо място, 
като се предприемат подходящи мерки той да не бъде отнесен от повърхностно 
стичащи се води. След завършване на строителните работи, оформянето на релефа 
около сградите и площадките  да бъде съобразно противоерозионните изисквания – 
зачимяване. 

                         - По време на експлоатацията 

  При поддържането на зелените площи ,тревата да се подхранва и  наторява с 
умерени дози тор и да се полива с подходяща интензивност. 

 Контейнерите за отпадъци да се почистват редовно.  

 Опасните отпадъци /батерии, луминисцентни лампи/  да бъдат събирани, 
съхранявани и предавани за последващо третиране, съгласно изискванията на 
нормативната уредба. 
 
6.2.4. Растителност  

 При строителството и експлоатацията на обекта да се положат максимални грижи за 
наличната растителност  

 Да се ограничи използването на пестициди в борбата с вредителите и болестите по 
растенията,  с оглед  замърсяване на почвите, водите и растителността. 
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 Да се предвидят и спазват ефикасни противопожарни предписания за опазване на 
съседните ливади и близоразположените гори от пожар. 

 При извършване на изкопни работи ,чимът да бъде отделен на специално отделено 
за целта място за запазване и използване след приключване на строителството. 

 Инвестиционния проект да бъде  придружен с проекти за техническа и биологична 
рекултивация и озеленяване . 

 
6.2.5. Животински свят 
Във връзка с изискванията на Директивата за птиците за  защитена зона “ "Деветашко 

плато" ВС0002102 се предвиждат следните мероприятия:  

 В процеса на строителство на обекта  да се следи за местообитавания на гнездящи 
птици, дребни бозайници и други биотични групи, с оглед ненарушаване на 
популациите. 

 Да се ограничи използуването на пестициди в борбата с вредителите и болестите по 
горите, поради опасност от замърсяване на почвите, водите, растителността, а от там 
– негативното им влияние върху фауната. 

  Да се предвиди подходящо събиране на ТБО , за да се избегне развитието и 
увеличението на синатропни видове мухи, хлебарки, гризачи и други. 

  Да се разработят противопожарни планове за опазване на горите, а от там и  на 
местообитаванията на животните от пожари. 

 Да се предвидят и разработят биотехнологични мерки за опазване на гнездещите 
птици,дребните бозайници и други биотични групи съвместно със специалисти от 
РИОСВ 
 

 
На видни места  да се поставят забрани обхващащи : 

- Улавянето  или убиването на птици и животни с каквито да  са  уреди, 
средства и  методи  

- Задържане на екземпляри 
- разрушаване ,увреждане или преместване на гнезда 
- унищожаването ,както и събирането   и задържане на яйца  
- ловуването и обезпокояването  в сезона на размножаване  и отглеждане на 

малките и по време на връщане на мигриращите птици. 
 

6.2.6.Отпадъци 
 

В програмата за управление на отпадъците на Община Летница  да се включи 
и“„Многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. в 
ПИ№ 40261.106.1, местността „Над лозята", в землището на с. Крушуна, която да предвиди  
мерки за изпълнение на целите по чл.31 ал.1от Закона за управление на отпадъците. B нея 
да се предвидят: 

 Временен  пункт за събиране на отпадъци   преди да бъдат извозени на регионалното 
депо гр.Ловеч. 

  Места за временно съхраняване на отпадъците, класифицирани като опасни, до 
предаването им на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности c 
отпадъци или комплексно разрешително. 
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 Техника за събиране и транспортиране на битовите отпадъци. 

Пo време на строителството: 
- Да се събират и съхраняват no подходящ начин вcички генерирани при 

строителните работи отпадъци. Заедно c излишните изкопни земни маси да се 
извозват на специално отредено за строителни отпадъци депо. 

- Образуваните битови отпадъци да се извозват нa регламентираното регионално 
депо в гр.Ловеч. 

-  Да се предвиди подходящ режим на извозване на отпадъците с оглед 
предотвратяване на замърсяването на крайпътните пространства. 

Пo време na експлоатацията: 
-  Да се осигурят необходимите съдове (с подходящ капацитет и дизайн) за 

събиране и съхранение на генерираните отпадъци от Игрището и около него 
- Техниката за събиране и транспортиране на отпадъците да бъде с подходящ 

обем, маневреност и проходимост, съобразена със спецификата на терена на 
комплекса 

  
7.СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ,  НА КОМПЕТЕНТНИТЕ 

ОРГАНИ  ЗА ВЗЕМАНЕ РЕШЕНИЕ ПО ОВОС И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА ,В 
РЕЗУЛТАТА НА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ. 
  

Съгласно изискванията на ЗООС (чл. 95, ал. 3) и Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни 
предложения за строителство, дейности и технологии (чл. 9) е необходимо Инвеститорът на 
предложението да извърши консултации със специализираните ведомства и  представители 
на засегнатата общественост за определяне на обхвата, съдържанието и формата на ДОВОС. 

Във връзка с тези изисквания Инвеститорът е извършил следното: 
- изпращане на съобщения до местните власти; 

- разпространяване на писма до заинтересовани организации , с молба 
за информация и коментар по инвестиционното предложение. 

-  
Мненията и становищата при извършени писмени консултации са: 
 

 ОБЩИНА гр.Летница  -писмо   №3004/13.07.2016г 
  - В Община Летница няма постъпили възражения и жалби от населението и 
заинтересовани лица, относно реализацията на инвестиционното предложение; 
  - Изграждането на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, 
баскетбол, тенис и др. ще създаде възможност за привличане на по-голям брой туристи на 
територията на Община Летница, удължаване на техния престой, чрез развитието на мулти-
атрактивни предложения и ще способства за превръщането на Община Летница в 
атрактивна, интересна и притегателна дестинация; 
 - - Към настоящия момент има одобрен ПУП за обособяване на улица в съседство с 
обекта. Площадката се намира на 550 м. от Природната забележителност" Маарата"; 

  - ПИ с идентификатор 40261.106.1, местност „Над лозята", в землището на с. Крушуна, 
общ. Летница, попада в обхвата на санитарно охранителна зона, пояс ІІ, около сондаж № 
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1 Х Г  от находище на минерална вода „Крушуна „ с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч 
изключителна държавна собственост; 

 - Според Закона за биологичното разнообразие (съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР) и 
Директивата за местообитанията Деветашкото плато е обявено за Защитена зона 
„Деветашко плато", код ВС0000615. 

Не попада  в тази ЗЗ , а отстои на около 150м от нея 
 

-  Община Летница не разполага с информация за съществуващи в близост до площадката 
исторически забележителности и паметници на културата. 
- Изразявам положително становище за реализацията на инвестиционно предложение: 
"Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис 
и др. с размири 22x42 м. с изкуствена настилка и съпътстващи го помощни и сервизни 
помещения. 
 

 

 РЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - Ловеч писмо №ЗК -04-2426/21.06.2016г 
 - Предлаганата дейност - изграждане на многофункционално спортно игрище за 
волейбол, футбол» баскетбол, тенис и др. с размери 22х42м с изкуствена настилка със 
скамейки за зрители, осветление, високи метални огради с мрежи за улавяне на топки; 
изграждане на помощни и сервизни помещения,  баня и съблекални не е свързана с 
отделяне на емисии от вредни вещества във въздуха, водата и почвата.  

- В РЗИ Ловеч няма постъпили жалби за замърсяване на околната среда в района 
около площадката. 

- Горецнтираното инвестиционно намерение по смисъла на § 1, т.З от ДР на Наредба 
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(НУРИОВОС) е обект подлежащ на здравна защита. 

- Съгласно становище изх.№ЗК-04-2522/29.06.2015г., издадено на основание чл. 7, ад. 
2. г. 2. буква Б от НУРИОВОС, РЗИ - грЛовеч счита, че няма риск за човешкото здраве ори 
реализацията на инвестиционното предложение. 

  –приема се 
 

 

 МОСВ-ДУНАВСКА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ГР.ПЛЕВЕН писмо №ЗДОИ -
557/21.07.2016г 

Във връзка с Вашето заявление за достъп до информация, Ви предоставяме следната 
информация: 

1.Има ли водоизточници в землището на село Крушуна и ако има, издадени ли са за тях 
разрешения за водоползване и за какви водни количества? 

В района липсват водоизточници в регистъра на водовземните съоръжения за 
стопански нужди, няма издадени разрешителни за водовземане. 

В регистъра на кладенците за собствени потребности по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона 
за водите (ЗВ) са включени 8 броя кладенци в регулационните граници на населените места. 

      - приема се 
 

1.Има ли в рамките на площадката (посочен от Вас имот) подземен воден ресурс като 
количество, качество на водата и на каква дълбочина? 
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За подземните водни тела се определят следните количествени параметри: 
разполагаемите водни ресурси (съгласно чл. 116, ал. 2, т. 5 от ЗВ) и свободните водни 
количества (съгласно чл. 2 ал. 2, т. 16 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и 
опазване на подземните води). Разполагаемите ресурси за всяко подземно водно тяло се 
определят по Методика за оценка на ресурсите на подземните водни тела, публикувана на 
интернет страницата на МОСВ. Регистърът на ресурсите на подземните водни тела по чл.182, 
ал.1, т.1, буква „е", към 01.12.2015 г. е публикуван на интернет страницата на БДДР в раздел 
Регистри/Ресурси на подземните водни тела - Разполагаемите ресурси за всяко подземно 
водно тяло са определени общо за водното тяло, а не за части от него. БДДР не разполага с 
информация за свободни водни ресурси в частта на подземното водно тяло в района на 
ИП.Свободните водни количества за всяко водно тяло представляват динамичен параметър, 
който се определя и публикува ежемесечно въз основа на изчислените разполагаеми 
ресурси и разрешените водни количества, съгласно действащите разрешителни за 
водовземане от подземни води. 

На основание чл. 46а и съгласно чл.44 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, 
ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества на подземното 
водно тяло се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане 
от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60 , чл.61, ал.2, т.2, чл. 62 
ал. 1 т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118в т. 1 от ЗВ. 

Информация за свободните водни количества на ПВТ в Дунавски район за басейново 
управление се публикува ежемесечно на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/ 
Ресурси на подземните водни тела  

Съгласно наличната информация от геолого-лиположката колона на минерален 
сондаж №Р-1 „Крушуна" интевралът от 0 до 375 м се явява вадоупор и не отложенията не са 
водоносни. 
 - приема се 

 

3. Има ли в близост до площадката (посочен от Вас имот) регистрирани 
чувствителни, влажни, уязвими и санитарно-охранителни зони. Ако има на какво 
разстояние от обекта са? 

> Санитарно-охранителни зони: 

ПИ с идентификатор 40261.106.1 по кадастралната карта на с.Крушуна, попада в пояс 
II на санитарно-охранителна зона около водоизточник на минерална вода - сондаж № Р-1хг, 
от находище „Крушуна", с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, №38 от Приложение № 
2, към чл.14, т.2 от Закона за водите. 

Санитарно-охранителната зона е определена съгласно Заповед № РД- 581/25.07.2014 
год. на Министъра на околната среда и водите в съответствие с изискванията на Наредба № 
3 от 16 октомври 2000 год. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани 
за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Предвидените забрани, ограничения и ограничения при доказана необходимост за 
дейности в пояс II на санитарно-охранителната зона са в съответствие с Приложение № 2 
към чл.Ю, ал.1 от Наредба № 3/16.10.2000 год.- за защитен воден обект и Заповед № РД- 
581/25.07.2014 год. 
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В пояс II на санитарно-охранителната зона около водоизточник на минерална вода 
сондаж № Р-1хг, от находище „Крушуна", се забраняват: 

• Пряко отвеждане на води, съдържащи опасни и вредни вещества в 
подземните води; 

• Добив на подземни богатства; 

• Дейности, нарушаващи целостта на водонепропускливия пласт над 
подземния воден обект; 

• Изграждане на нагнетателни сондажи за депониране на отпадъчни води в 
подземния воден обект (Заповед № РД-581/25,07.2014 год.). 

В пояс II на санитарно-охранителната зона се ограничават: 

• Изграждане на геоложки, хидрогеоложки и инженерно-геоложки 
проучвателни съоръжения, в това число и водовземни съоръжения за подземни води в 
подземния воден обект. 

ПИ с идентификатор 40261.106.1 отстои на около 52 м. западно от водоизточник на 
минерална вода - сондаж № Р-1хг, от находище „Крушуна" и съответно на около 38 м. от 
пояс I - за строга охрана непосредствено около водоизточника. 

  -приема се  
 

 
> Уязвими и чувствителни зони 

Уязвимите и чувствителните зони, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите 
(ЗВ) представляват зони за защита на водите. БДДР води регистър на тези зони, който 
включва и карти, на които е посочено местоположението на зоните и основанието, съгласно 
което са обявени като такива. 

Регистър на зоните за защита на водите е представен в Раздел 3 от План за 
управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление 2010-2015 г., 
като документът е публично достъпен от интернет страницата на БДДР-секция „Управление 
на водите", подсекция „План за управление на речния басейн",ПУРБ 2010 - 2015 г. в 
Дунавски район. 
 

Уязвима зона 

Територията на село Крушуна попада в уязвими зони, съгласно Заповед N РД 
146/25.02.2015 г. на Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В 
приложения към заповедта са определени водните тела, които са замърсени или са 
застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, териториите на общините 
или части от тях в обхвата на уязвимата зона по надморска височина и карта на зоната. 

Чувствителна зона 

Територията на село Крушуна попада в чувствителни зони, съгласно Заповед № РД 
970/28.07.200 г. на Министъра на ОСВ. Чувствителните зони в повърхностните водни 
обекти в териториалния обхват на БДУВДР: с начало „р. Дунав, от границата при с. Ново 
село" и край „р. Дунав, до границата при гр. Силистра", както и „Всички водни обекти във 
водосбора на р. Дунав на територията на Р. България". Съгласно заповедта 
водоприемниците в поречие Осъм са определени като чувствителни зони. 

В случай, че даден водоприемник е обявен за чувствителна зона отпадъчните води 
от всички агломерации с над 10 000 еквивалент жители (е.ж.), които се заустват в него е 
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необходимо освен биологичното пречистване да бъде осигурено и отстраняване на 
биогенните елементи азот и фосфор до съответните концентрации, регламентирани в 
Наредба № 6 от 9 ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. При 
изграждане или реконструкция градските пречиствателни станции за отпадъчни води на 
тези агломерации, трябва да предвидят освен съоръжения за биологично пречистване 
(биологично стъпало), но и допълнителни пречиствателни съоръжения за отстраняване на 
азота и фосфора. По този начин водоприемникът се предпазва от допълнителна 
еутрофикация и се цели подобряване в неговото състояние. 

На 01.12.2015 г. е публикуван Проект на План за управление на речните басейни в 
Дунавски район за басейново управление за следващия цикъл на управление - 2016-2021 г., 
който включва и актуализация на регистъра на зоните за защита на водите, раздел 3. 
Документът е достъпен на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски 
район " - и на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите - 
Същият е на разположение за обсъждане от заинтересованите страни за срок от шест 
месеца (до 01.08.2016 г.). 

По отношение на наличието на влажни зони, заявлението Ви е препратен по 
компетентност в РИОСВ - Плевен. 

 
Прието 

 

 РИОСВ гр.Плевен-писмо №3322/02.09.2016г 
Относно : Задание за определяне обхвата ,съдържанието и формата на доклада…… 

Представеното задание, вх. № 3322/27.07.2916г„ по структура и обхват принципно отговаря 
на изискванията на чл. 10 ал. (3) от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС. 
При изготвяне на ДОВОС следва да имате предвид следното: 

 В частта "Атмосферен въздух" и "Вредни физични фактори"; 
При разработването на ДОВОС да се представи следната информация: 
• При анализа и оценката на очакваните емисии в атмосферния въздух, в т.3.1.2. от 
доклада да се посочи очакват ли се неорганизирани (разсредоточени) емисии от площни 
източници, основно от видовете предвидени настилки. 

• При анализа и оценката на очакваните емисии от шум в околната среда, в т. 
3.6 от доклада да се посочи:  предвиждат ли се инсталации и съоръжения, 
представляващи източници на шум в околната среда, емитираното ниво на 
шум от всеки източник (по паспортни данни), режимът на работата им, 
разположението на площадката; Разстоянието от границата на площадката 
(имота) до най-близкото място на въздействие. 

 
Прието 

 В частта "Води": 

 При изготвяне на Доклада за ОВОС да бъде представена по-пълна и подробна 
информация, относно размера на предвидената водоплътна изгребна яма, в която ще се 
зауетват формираните при експлоатацията на обекта отпадъчни води и уточни разликата в 
посоченото очаквано количество отпадъчни води в: т. 1(в) - "Характеристика на 
инвестиционното предложение"/,.Очаквани емисии" (етр, 8) - 2.8 м"7ден; т. 3.2.3 



Доклад за въздействие върху околната среда (ДОВОС) 
за инвестиционно предложение: „ Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, 
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„Източници на замърсяване, предвидени в проекта - количество и качество на отпадъчните 
води" (стр. 17) - 2.12 м3/ден и т. 4.2. „Въздействия върху качеството на водите" (стр. 28) - 
2.64 м3/ден. 

Прието-меродавно 2.12м3/дн 
 

 В частта ""Отпадъци": няма допълнителни изисквания. 

 В частта "Почви и земни недра": няма допълнителни изисквания. 

 В частта "Растителен и животински свят, защитени територии и защитени 
зони":  

  да се разработи точка „Растителен и животински свят. Защитени територии". 
  Прието- точка 3.5 вместо .БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
става  "РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ СВЯТ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 В частта „Опасни химични вещества";  
 Възложителят да декларира, ще се осъществява ли съхранение на опасни вещества от 
Приложение №3 на ЗООС. 

създава се нова т. 3.8. ОПАСНИ  ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА 
 

Към Доклада за ОВОС, следва да бъдат приложени: 

- Доклад за оценка степента на въздействието на ИII за "Изграждане на 
многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. с 
размери 22x42 м с изкуствена настилка и съпътстващи го помощни и сервизни 
помещения" в ПИ № 40261.106.1, местност "Над лозята", с. Крушуна, общ. Летница, 
върху защитена зона "Деветашко плато" В00002102, изготвен съгласно изискванията в 
Решение № ПН 32 ПР /2015 г. на РИОСВ - Плевен 

- Нетехиическо резюме на Доклад за ОВОС; 

- Преработено Задание за обхват, съдържание и форма на Доклад за ОВОС; 

 Приема се 

 РИОСВ гр.Плевен-писмо№ ОИК-6-31 3322/09.08.2016г 
Относно: Местоположение на ПИ № 40261.106.1, с. Крушуна, община Летница,спрямо 
влажни зони.  

Приема се информацията зяа влажните зони 
Приложение №8 (всички консултации) 

 
Бележките и препоръките са отразени в заданието и в доклада. 
 
8.СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, СПИСЪЦИ и други; 

 
8.1. ТЕКСТОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
- Приложение №1 –  

o Списък на ръководител колектива и експертите изготвили 
ДОВОС по раздели( с подписи за съответно  разработения 
раздел). 

o Декларации на членовете на колектива от експерти. 
- Приложение №2- Удостоверение за актуално състояние на 

възложител 
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- Приложение   №8 – Проведени консултации-писма , отговори 
 

Консултант Писмо № Писмо №    -отговор 

Община гр.Летница №6/14.06.2016г №3004/13.07.2016г 
Сановище  гл.архитект 
Протокол Общ. Съвет 
№23/2015г 

 
РЗИ гр.Ловеч 

 
№8/14.06.2016г 

 
№ЗК-04-2426/21.06.2016г 
 

ВиК –АД гр.Ловеч  №ТОП5528/12.09.2016г 

Басейнова 
дирекция”Дунавски район” 

№7/14.06.2016г 
 

9/5.07.2016г. 
 

№ЗДОИ-5578/19.06.2016г 
 
№ЗДОИ 557/21.07.2016г 
 

РИОСВ гр.В.Търново 11/5.07.2016г №ЗДОИ -19/22.07.2016г 
№ЗДОИ -19/15.08.2016г 
 

РИОСВ гр.Плевен 10/5.07.2016г 
 

12/26.07.2016г 

№ ОИК-6-31/09.08.2016г 
 
№3322/02.09.2016г 
 

 
- Приложение №5- Списък на източниците на информация, които 

авторите на ДОВОС са използвали. 
 
8.2. ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
- Приложение №3-кадастрална скица на площадката 
 
8.3.САМОСТОЯТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
- Приложение №4-Задание за обхвата на ДОВОС 
- Приложение №6-Нетехническо резюме на ДОВОС 
- Приложение №7-Доклад за ОС 

 

9.  З  А  К  Л  Ю  Ч  Е  Н  И  Е   НА   ЕКСПЕРТИТЕ 
  

Представеното изложение в настоящия доклад за оценка въздействието върху 
околната среда, направените анализи, предложените  мерки за предотвратяване 
ограничаване, намаляване и при възможност прекратяване на вредните въздействия 
дава основание да се приеме, че при реализирането на ИНВЕСТИЦИОННО  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: “ Изграждане на многофункционално спортно игрище за волейбол, 
футбол, баскетбол, тенис и др. с размери 22x42 м с изкуствена настилка и съпътстващи 
го помощни и сервизни помощения", в ПИ№ 40261.106.1, местността „Над лозята", в 
землището на с. Крушуна, общ. Летница  въздействието спрямо компонентите на 
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околната среда и здравето на хората ще бъде ограничено и в рамките на нормативните 
изисквания. 

Реализацията на инвестиционното предложение има за цел да подобри условията на 
живот и бит на населението в Община гр.Летница чрез прилагане на различни спортни 
игри (волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др.).Инвестиционното предложение  e от „ 
обществен интерес”. То ще създаде възможност за привличане на по-голям брой туристи, 
ще удължава   техния престой и ще способства за превръщането на Община Летница в 
атрактивна, интересна и притегателна дестинация. 

Предвидените екологични мерки  стават задължителни при реализиране на 
инвестиционното предложение. 
 

 ПРЕПОРЪЧВАМЕ: 

 Да се пристъпи към инвестиционно проектиране  на обект: Многофункционално 
спортно игрище в ПИ№ 40261.106.1, местността „Над лозята", в землището на с. 
Крушуна, общ. Летница   

 При инвестиционното проектиране  да се отразят бележките и препоръките 
дадени в ДОВОС 

 Да се  изпълняват  и контролират  заложени в  т.6 мерки, които да предотвратят, 
прекратят или намалят значителните вредни въздействия върху околната среда  
 
             П  Р  Е  Д  Л  А  Г  А  М  Е: 
ЕЕС при РИОСВ гр. Плевен да приеме ДОВОС и предложи на Директора издаване 
становище с което съгласува   ИНВЕСТИЦИОННО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ:            „Изграждане на 
многофункционално спортно игрище за волейбол, футбол, баскетбол, тенис и др. с 
размери 22x42 м с изкуствена настилка и съпътстващи го помощни и сервизни 
помощения", в ПИ№ 40261.106.1, местността „Над лозята", в землището на с. Крушуна, 
общ. Летница 

 
РЪКОВОДИТЕЛ КОЛЕКТИВ :   ............................... 

                         /инж. Дишев/   


