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СЪОБЩЕНИЕ
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.6,
.6, ал.10,
ал
т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ,
ДВ бр.12/2016 г.),
Община Сливен съобщава на засегнатото население, че:
„
„ВИДЕКС”
ЕООД, гр. Сливен
има следното Инвестиционно предложение за:
”ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА
СПЕЦ
БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР С ВОДОПРОВОД И ЕЛ.ПРОВОД
ПРОВОД”
За контакти
Име: инж. Петко Дунчев
Тел.: 044/622107; 0888660451
Адрес за кореспонденция: гр.
гр Сливен 8800, ул. „Джеймс Баучер” 22
Информацията по Приложение
риложение № 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния
сайт на Община Сливен (http
http://www.sliven.bg), раздел Околна среда – Процедури по
ОВОС - Уведомления за инвестиционно предложение.
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на
информацията по Приложение № 2 /до 03.07.2017г. вкл./ в Община Сливен,
Сливен гр. Сливен
8800, бул.”Цар Освободител № 1, и/или в РИОСВ – Стара Загора, гр.
гр Стара Загора
6000, ул. ”Стара планина
планина”№
№ 2, п.к.143.

Отдел Екология
Община Сливен

Дата 20.06.2017 г.
Дата:

И Н ФО Р М А Ц И Я
за преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6 от Наредбата за
реда и
условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения
І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Възложител: Радомир Иванов Стайков, Йордан Иванов Стайков, Иван Иванов
Стайков и „Видекс”ЕООД, ЕИК 119063122 гр. Сливен, ул. „Джеймс Баучер” № 22
Пълен пощенски адрес гр. Сливен, ул. „Джеймс Баучер” № 22
Лице за контакти: 044622107, 0888660451 инж. Петко Дунчев

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

1.Резюме на предложението:

Предвижда се изграждане на Специализирана болница за рехабилитация

и медицински център с

водопровод и ел. провод в поземлени имоти с идентификатори 37530.13.16 и 37530.13.17 с. Ковачите,
общ. Сливен . В специализираната болница за рехабилитация и медицински център ще се осъществяват
лечебно-възстановителни

дейности

за

гастроентерологични

заболявания

и

рехабилитация

и

физиотерапия на заболявания на опорно-двигателния апарат. Болницата, ще обслужва освен
стационарно болни пациенти, така и приходящи пациенти, нуждаещи се от лечение. Общ капацитет
на болницата до 160 легла. Обща използвана площ: застроена площ до 4 000 м2, с височина до шест
етажа. Строежа ще се изгражда с монолитна стоманобетонова конструкция с тухлени оградни и
преградни зидове.

Водоснабдяването за битови нужди ще е от водопроводната система на
село Ковачите. Отпадните води при необходимост ще се пречистват и
неутрализират

в

локално

пречиствателно

съоръжение,

разположено

на

територията на обекта, което е част от инвестиционното намерение, ще се
събират във водоплътни изгребни ями и ще се извозват периодично до станцията за
пречистване на отпадните води на гр.Сливен. Ограничени количества опасни
болнични отпадъци, които ще се съхраняват в херметизирани контейнери, ще се

транспортират и унищожават по установения нормативен ред извън територията
на комлекса, ограничени количества хранителни отпадъци от кухненска продукция
ще се съхраняват в херметизирани контейнери, в специално оборудвани за целта
помещения в обема на сградите, кото ще се транспортират до съществуващо депо
за твърди битови отпадъци извън територията на комплекса, опадъци от
полиетиленови, хартиени и картонени опаковки, стъклени отпадъци, всички
подлежащи на регенериране и рециклиране, ще се транспортират до съответните
преработвателни предприятия или до съществуващо депо за твърди битови
отпадъци.
Предвижда се да се изгради специализирана болница с амбицията да бъде
технологичен лидер и лечебно заведение на избор за пациентите от региона и
страната. В концепцията на болницата е залегнало съчетаването на високия
професионализъм на медицинските специалисти, високотехнологичното оборудване и
съвременното управление за постигане на най-добрите резултати в лечебнодиагностичната дейност. Тук ще се прилагат най-високите стандарти за лечение
във всички клинични области, наемаме най-добрите и изявени професионалисти.
Водещ приоритет, наред с клиничната работа, са комфорта и безопасността на
пациентите. И не на последно място, прилагаме отговорно и отворено към
обществените нужди обслужване.

2.Доказване необходимостта от инвестиционното предложение.
България като страна, в която всички български граждани имат необходимите
възможности и подкрепа, за да постигнат техния пълен здравен потенциал и благосъстояние, като
работят заедно за намаляване на неравенствата в страната и европейския регион. Гарантиране на
всеки български гражданин на надеждна система на здравно осигуряване, достъп до качествена
медицинска помощ и здравно обслужване , което води до необходимостта от изграждане натасава
специализирана рехабилитационна болницав съчетанито с личибната минарална вода.
Имотите в настоящия момент не се използват по предназначението си и са разположени в
непосредствена близост до Сливенски минерални бани, които предлагат благоприятни условия за
осъществяване на лечебно-възстановителни дейности за гастро-ентерологични заболявания и
рехабилитация и физиотерапия на заболявания на опорно-двигателния апарат.Поземлени имоти
37530.13.16 и 37530.13.17 с Ковачите , общ. Сливен са трета категория.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с друг план дейности.
Няма връзка с други съществуващи и одобрени с друг план дейности. Поземлени имоти с
идентификатори 37530.13.16 и 37530.13.17 с. Ковачите, общ. Сливен, в които ще се реализира
инвестиционното предложение е разположен извън регулационните границите на село Ковачите .

4. Подробна информация за разгледаните алтернативи по местоположение.
Не сме разглеждали други алтернативи,за местоположение, тъй като избраните имоти са
собственост на възложителя и е разположен се намират в местността „Кору Тунджа", землище на с.
Ковачите, община Сливен, разположени са в непосредствена близост до Сливенски минерални бани,
достъпни са от преминаващия в непосредствена близост на север главен път от републиканската
пътна инфраструктура Сливен - Нова Загора.

5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за
временни дейности по време на строителството
Землището на с.Ковачите, Община Сливен, Област Сливен поземлени имоти №37530.13.16 и
37530.13.17 са

частна собственост, с начин на трайно ползване – ниви/трета категория/.Не се

засягат защитени територии и територии за опазване на обекти от културното наследство.До
имотите полски път. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,
даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за
разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените
обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях: Съдържащите се в проекта за ПУП
графични материали определят границите на инвестиционното намерение в рамките на имотите,
собственост на инвеститора и не оказват влияние върху физическите, природните и антропогенните
характеристики на околната среда. До терена, предмет на инвестиционното предложение няма
разположени обекти на Националната екологична мрежа и такива, които подлежат на здравна
защита. Съществуващият ползвател на земите, предмет на инвестиционното намерение са
собствениците на имотите Радомир Иванов Стайков, Йордан Иванов Стайков и Иван Иванов
Стайков, и на инвеститора „ВИДЕКС" ЕООД, не се предвижда засягане на земи, собственост на други
ползватели, а бъдещият ползвател е собственикът на имотите. Имотите граничат с поземлени
имоти с идентификатори 37530.13.1 и 37530.13.2 на север, и 37530.13.4 - на юг, с начин на трайно
ползване друг вид нива, 37530.13.27 - на изток, с начин на трайно ползване селскостопански път и
37530.13.247 с начин на трайно ползване отводнителен канал по кадастралната карта на местност
"Кору Тунджа", землище на с.Ковачите, община Сливен. Имотите в настоящия момент не се
използват по предназначението си и са разположени в непосредствена близост до Сливенски минерални
бани, които предлагат благоприятни условия за осъществяване на лечебно-възстановителни дейности

за гастро-ентерологични заболявания и рехабилитация и физиотерапия на заболявания на опорнодвигателния апарат.Поземлени имоти 37530.13.16 и 37530.13.17 са трета категория.
Имотите

са с

обща площ от

15153кв.м., с начин на трайно ползване : друг вид нива. Не са

необходими допълнителни площи за временни дейности по време на строителството, извън
територията, собственост на Възложителя. Всички строителни материали ще се складират в имота
на възложителя. Битовката за строителните работници ще се устрои в същия имот.Застроената
площ ще бъде до 4000кв.м.

6.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
Обектът ще се
шест

изгражда в поземлени имоти 37530.13.16 и 37530.13.17с. Ковачите, общ. Сливен на

етажна сграда със сутерен и 160 броя болнични легла. Специализираната болница за

рехабилитация и медицински център ще се осъществяват лечебно-възстановителни дейности за
гастроентерологични заболявания и рехабилитация и физиотерапия на заболявания на опорнодвигателния апарат. Болницата, ще обслужва освен стационарно болни пациенти, така и приходящи
пациенти, нуждаещи се от лечение. Общ капацитет на болницата до 160 легла. Обща използвана площ:
застроена площ до 4 000 м2, с височина до шест етажа. Строежа ще се изгражда с монолитна
стоманобетонова конструкция с тухлени оградни и преградни зидове.

В специализираната болница за рехабилитация, ще се извършват лечебни и
възстановителни

процедури

на

опорно-двигателния

апарат

на

пациентите,

претърпели тежки операции, вследствие транспортни, професионални или битови
травми и такива със заболявания, засегнали опорно-двигателния им апарат.
Разработката на проекта поМедицинска технология е съобразен, както със
Закона за здравето и Наредба N49/23.10.201 Ог, при стриктно спазване на Наредба
N30

от19.07.2004г

за

медицинския

стандарт

по

физикална

терапия

и

рахабилитационна медицина, така и със Заданието за проектиране, предоставено ни
от Инвеститора.
Приема на пациенти се осъществява в регистратурата с предвидени 2бр.
работни места.
В регистратурата се осъществява посрещането на пациентите, приемането
на техните документи /талони, епикризи и направления/, насочване на пациентите
към определен лекарски кабинет за преглед и назначение на необходимите им лечебни
процедури. Тук се извършва и приема и изписването на стационарно лежащите
пациенти

на

болницата

и

тяхното

разпределяне

по

стаи

и

етажи.

В

регистратурата се приемат и регистрират също така и приходящо болни пациенти

и им се определя часа и деня на предписаните им процедури.
От регистратурата се осъществява и изписването на пациентите срещу
подпис от тях и заплащане на всички необходими такси. От регистратурата
изписаните пациенти получават и епикриза за извършеното лечение /предварително
подготвена предния ден/.
От регистратурата се осъществява контрола на потока на външни, чакащи и
излизащи пациенти.
Приемно-консултативният сектор се състои от лекарски кабинети, като
единия от тях е с изолатор за инфекциозно болни, и една манипулационна.
В лекарските кабинети се извършва преглед на пациентите, пристигнали за
лечение и рехабилитация, снема се техния статус, анамнеза и оценка на
рахабилитационния им потенциал. В лекарските кабинети се извършва поставянето
на диагнозата на всеки пациент, назначаването на индивидуални рехабилитационни
процедури по обем и дозировка. Всеки ден в определено време, лекарите извършват
визитация на приетите пациенти от предишния ден за допълнителна диагностика за
допълване или промяна на назначените рехабилитационни програми с други
процедури, осъществявайки пряк и непрекъснат контакт с пациентите.
За питейни нужди захранването ще се осъществява от съществуващ водопровод Ф200мм.
Ограничени количества хранителни отпадъци от кухненска продукция, които ще се
съхраняват в херметизирани контейнери, ограничени количества опасни болнични отпадъци, които ще
се съхраняват в херметизирани контейнери, в специално оборудвани за целта помещения в обема на
сградите, опадъци от полиетиленови, хартиени и картонени опаковки, подлежащи на рециклиране или
депониране на сметище.
Производствени и битови отпадни води. Отпадните води при необходимост ще се пречистват и
неутрализират в локално пречиствателно съоръжение, разположено на територията на обекта,
което е част от инвестиционното намерение, ще се събират във водоплътни изгребни ями и ще се
извозват периодично до станцията за пречистване на отпадните води на гр.Сливен. Ограничени
количества опасни болнични отпадъци, които ще се съхраняват в херметизирани контейнери, ще се
транспортират и унищожават по установения нормативен ред извън територията на комлекса,
ограничени количества хранителни отпадъци от кухненска продукция ще се съхраняват в
херметизирани контейнери, в специално оборудвани за целта помещения в обема на сградите, кото ще
се транспортират до съществуващо депо за твърди битови отпадъци извън територията на
комплекса, опадъци от полиетиленови, хартиени и картонени опаковки, стъклени отпадъци, всички

подлежащи на регенериране и рециклиране, ще се транспортират до съответните преработвателни
предприятия или до съществуващо депо за твърди битови отпадъци.

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се предвижда се изграждане на нова пътна инфраструктура. За достъп до имота ще се използват
съществуващи пътища.
Имотите се намират в местността „Кору Тунджа", землище на с. Ковачите, община Сливен,
разположени са в непосредствена близост до Сливенски минерални бани, достъпни са от
преминаващия в непосредствена близост на север главен път от републиканската пътна
инфраструктура Сливен - Нова Загора, не засягат и не се намират в близост до защитени територии,
няма предпоставки за трансгранични въздействия, не се налага промяна на съществуващата пътна
инфраструктура. Необходимите площи за временни дейности по време на строителство ще се
осигурят в рамките на имотите, не се налага временно ползване на допълнителни площи.

8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
- Етап инвестиционно проектиране – 3месеца

- Етап строителство –12 месеца
- Етап експлоатация – дългосрочно, режим на работа –

24 часа

9.Предлагани методи за строителство.
За новата шестетажна сграда на специализираната болница за рехабилитация и медицински
център в с. Ковачите има разработен идеен проект.
Новата сграда се състои от шест етажан и сутерен. Тя е със ЗП=4000м2. Конструкцията е
монолитна стоманобетонова безгредова– плочи, шайби, колони, стоманобетонови стени и
фундаментна плоча. Покривът над покривната плоча е плосък тип „Единичен топъл”. Външните и
вътрешни стени са от тухлена зидария. Трафопостът е монолитна стоманобетонова конструкция и
стени от зидария.
Строителството ще е масивно, стоманобетонно. Ще бъдат осигурени и паркинг за нуждите на
болницата.

10.Природни ресурси, които ще се използват по време на строителството.
По време на строителството ще се ползва вода за подготвяне на строителните смеси. Тя ще се
доставя от съществуващия водопровод до обекта. Не се предвижда добив или преработка на природни
ресурси. Всички необходими строителни материали ще бъдат закупени от строителната борса.
Водоснабдяването за нуждите на обекта повреме на експлоатация ще е от водопроводната мрежа на
село Ковачите..

11.Отпадъци, които ще се генерират от производствената дейност.

А- по време на строителството:
По време на строителството ще се извършат изкопни и подравнителни работи с цел пригаждане на
площадката към новоизграждащия се болница. Ще се генерират земни маси от изкопите, които ще се
използват за изравнявне на площадката. Хумусът ще се отстрани и ще се насипе обратно след края на
строителството – за озеленяване на обекта.
Класификацията на отпадъците, които ще се отделят по време на строителството е осочена по-долу:
Наименование Код по Наредба №3/2004
1 Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) - 15.01.
2 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла - 15.02.
3 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия - 17.01.
4 Дървесен материал, стъкло и пластмаса - 17.02.
5 Строителни материали на основата на гипс - 17.08.
6 Разделно събрани фракции от битови отпадъци - 20.01
7 Други битови отпадъци - 20.03.

Б- по време на експлоатацията:
При експлоатацията на обекта ще се генерират отпадъци, които могат да се класифицират в
следните подгрупи:
- Битови Отпадъци , конто нямат характер на опасни

се събират в контейнери с капак и са

поставени на определени места.
- Опасни отпадъци – тъкани след оперативна намеса, замърсени превързочни материали , иглонабивни
(употребени игли спринцовки, системи) -се събират в полиетиленови торби, поставени в кофи с капак и
педал. Кофите са маркирани с жълт цвят и са поставени на местата, където се образуват опасните
отпадъци. Те се съхраняват временно в определено за целта помещение, от където се транспортират.
За целта ще се сключи договор с фирма за транспортиране , обеззаразяване, унищожаване и
съпъствуващи дейности, свързани с унищожаване на болнични отпадъци.
Наименование Код по Наредба №3/2004
Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) – хартиени, картонени - 15
01
Пластмасови Разделно събрани фракции от битови отпадъци - 20.01
Други битови отпадъци - 20.03.
На този етап не е възможно точно да се опишат всички видове отпадъци, които ще се генерират на
обекта. След приключване на работното проектиране за обекта ще бъдат уточнени основните
параметри на строителните работи и ще се конкретизират очакваните видове отпадъци.

12.Информация

за разглеждани
отрицателните въздействия.

мерки

за

намаляване

на

По долу са описани възможни мерки за намаляване на отрицателните въздействия от реализцията на
болницата:
- Депониране на строителните отпадъци на регламентирано от община Сливен депо-сключване на
Договор с оператора на депото. Извозването да става по маршрут, определен от Община Сливен .
- Ръководителят на лечебното заведение определя със заповед лице което отговаря за управлението на
отпадъците. Със заповедта се определят и задълженията на служителите от всички структури на

лечебното заведение, ангажирани с процеса на събиране, съхраняване и транспортиране на
отпадъците, както и лицето, отговарящо за предаване на отпадъците за обезвреждане.
- Разработване на инструкции и обучение на персонала, гарантиращо спазването на екологичните
норми и предотвратяване възникването на инциденти.
- Инвеститорът да се стреми да не допуска увреждане на компонентите на околната среда.

13.Други дейности свързани с реализацията на предложението.
Инвестиционното предложение не предвижда реализацията на други дейности, извън изброените погоре. До имота ще бъде изградена

необходимата инфраструктура ел и ВИК за реализиране на

инвестиционното предложение.

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с предложението
Получаване на разрешение за строеж и въвеждане на обекта в експлоатация.

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда
От дейността на лечебното заведение не се очаква да възникне замърсяване или дискомфорт на
околната среда. Спазването на действащото законодателство на България по време на
проектирането и недопускането на инциденти по време на експлоатацията ще предотвратят
евентуални замърсявания на околната среда.

16.Риск от инциденти.
Евентуален риск от инциденти може да възникне при неправилно боравене на обслужващия персонал с
техника или инструменти. С цел свеждане до минимум на този риск ще се провежда периодичен
инструктаж на работниците, както и ще бъде изготвен план за действие при бедствия и аварии.

ІІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното
предложение, даващи информация за физическите, природните и
антропогенни характеристики, както и за разположените в близост
елементи от Националната екологична мрежа.
Скица на поземлени имоти 37530.13.16 и 37530.13.17с. Ковачите, общ. Сливен

е представена в

приложение към настоящата информация издадени от Служба по геодезия, картография и кадастър
гр. Сливен .

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към
площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и
бъдещи планирани ползватели на земи.
Теренът, на който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на възложителя и
което не налага приспособяване на земи към площадката на имота.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Поземлени имоти 37530.13.16 и 37530.13.17 в с. Ковачите, общ. Сливен и са с начин трайно ползване :
Земеделска

4.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони,
защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична
мрежа.
Поземлени имоти 37530.13.16 и 37530.13.17с. Ковачите, общ. Сливен не попадат в защитена
територия по смисъла на Закона за защитените територии, нито в защитена зона по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие. Разглеждания имот и предвижданото застрояване не биха
представлявали реална заплаха за защитния режим на ЗТ и ЗЗ.
Територията на обекта ще бъде изцяло асфалтирана. Въздействието се оценява като непряко,
дългосрочно, незначително На територията на имота няма изградени водоизточници за питейнобитово водоснабдяване и СОЗ. Въздействието от реализацията на инвестиционното предлжение се
оценява като нулево.

4.а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси.
Качеството и регенеративните способности на природните ресурси няма да бъдат нарушени.

5.Подробна

информация
местоположение.

за

всички

разглеждани

алтернативи

за

Определящи при избора на местоположение на рехабилитационния комплекс са площта на терена,
наличие на необходимата инфраструктура, както и достъпност от страна на бъдещите пациенти.
Преди закупуването му, инвеститорът е разгледал и други алтернативи по местоположение. Изборът
е съобразен с възвращаемостта на инвестицията и цената на земята. Към момента, възложителят е
собственик на разглеждания терен и разглежданата
площадка е единствената алтернатива за местоположение наспециализираната болница за
рехабилитация в с. Ковачите.

ІV.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ(КРАТКО
ОПИСАНИЕ
ВЪЗДЕЙСТВИЯ
ВСЛЕДСТВИЕ
НА
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ):
1.Въздействие върху хората и тяхното

ПОТЕНЦИАЛНОТО
НА
ВЪЗМОЖНИТЕ
РЕАЛИЗАЦИЯТА
НА
здраве,

земеползването,

материалните активи, атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата,
земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие,
биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии
на единични игрупови паметници на културата, както и очакваното
въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните
видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни

източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично
модифицирани организми.
- въздействие върху хората и тяхното здраве – При реализацията на инвестиционното
предложение няма да се използват опасни и вредни химични вещества. Въздействието се оценява като
непряко, краткосрочно, обратимо.

- въздействие върху земеползването . Въздействието се оценява като нулево.
- въздействие върху материалните активи – предвижда се изграждане на сгради и
облагородяване на територията. Въздействието се оценява като дългосрочно, положително.

-

въздействие върху атмосферен въздух-

не се очакват вредни емисии, които да

замърсяват атмосферния въздух. Не се очакват емисии от площни източници. Въздействието се
оценява като нулево.

- въздействие върху водите – нулево
- въздействие върху почвата – площадката, на която ще се реализира инвестиционното
предложение ще е асфалтирана. Въздействието се оценява като нулево.

-

въздействие върху земните недра –

инвестиционното предложение изключва

възможност за въздействие върху земните недра. Въздействието се оценява като нулево.

-

въздействие върху ландшафта

– Ландшафтът на територията е антропогенен

комуникационен. Имотът е разположен в близост до регулационните граници на село Ковачите. В този
смисъл инвестиционното предложение изцяло ще се впише в ландшафта на територията.
Въздействието се оценява като дългосрочно, положително.

-

въздействие върху природните обекти –

В близост до площадката няма природни

обекти. Въздействието се оценява като нулево.

- въздействие върху минералното разнообразие – Инвестиционното предложение не
предвижда добив на минерални богатства. Въздействието се оценява като нулево.

- въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и
защитените територии - Имотите, в които се предвижда реализирането на инвестиционното
намерение е разположен в село Ковачите. Те не попадат в защитена територия по смисъла на Закона
за защитените територии, нито в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Спецификата на инвестиционното предложение не представлява реална заплаха за защитния режим
на ЗТ и ЗЗ. В района на имотите няма находища на лечебни растения и със стопанско значение или от
видове, под специален режим на опазване и ползване. На площадката липсват гнездови находища на
птици, в това число и щъркелови гнезда, което се определя от липсата на подходящи места за гнездене.
В района не се срещат представители на фауната, под специален режим на защита. Въздействието се
оценява на непряко, дългосрочно, незначително.

- въздействие върху единични и групови паметници на културата – в близост
няма разположени паметници на културата. Въздействието се оценява като нулево.

-

въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси

– оценява се

като незначително, отрицателно, обратимо.

- въздействие от различните видове отпадъци и техните местонахождения при експлоатацията на обекта ще се генерират производствени- болнични и битови отпадъци. Те ще се
събират разделно, на обособени площадки, обозначени съгласно изискванията на законодателството и
ще се предават за последващо третиране на лицензирани фирми. След изготвяне на работните
проекти и до въвеждане на обекта в редовна експлоатация. Въздействието се оценява на дългосрочно,
незначително, отрицателно, обратимо.

-

въздействие от рисковите енергийни източници – шумове, вибрации,

радиации, както и някои генетично модифицирани организми –От дейността
на обекта не се очакват лъчения, шум, вибрации, радиация. Не се предвижда отглеждане на ГМО.
Въздействието се оценява като нулево.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,
включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното
предложение:
Въздействието от дейността може да се оцени на непряко, незначително.

3.Вид

на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително
и отрицателно):
На база извършения анализ в настоящата информация, може да се даде следната обща оценка на
въздействието от реализирането на инвестиционното предложение се оценява като непряко,
дългосрочно, отрицателно.

4.Обхват

на
въздействието
географски
район,
засегнато
население;населени места (наименование, вид – град, село, курортно
селище, брой жители и др.)
Обхватът на въздействието от реализация на инвестиционното предложение е локален – в границите
на имота, собственост на възложителя. Пряко засегнато население – помощен персонал ,
администрация и работещи в специализираната болница.

5.Вероятност от поява на въздействието
Вероятността от поява на отрицателните въздействия върху околната среда се оценява на малка.
6.Продължителност,

честота и обратимост на въздейстнието

Въздействието се оценява като дългосрочно, обратимо.

7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното
предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране
на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.
От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни
въздействия върху околната среда. Въпреки това, с цел спазване на екологичното законодателство и
добрата производствена практика, могат да се предприемат следните мерки:
- Депониране на строителните отпадъци на регламентирано депо-в община Сливен, след сключване на
Договор с оператора на депото. Извозването да става по маршрут, определен от Община Сливен.
- Ръководителят на лечебното заведение определя със заповед лице което отговаря за управлението на
отпадъците. Със заповедта се определят и задълженията на служителите от всички структури на
лечебното заведение, ангажирани с процеса на събиране, съхраняване и транспортиране на
отпадъците, както и лицето, отговарящо за предаване на отпадъците за обезвреждане.
- Разработване на инструкции и обучение на персонала, гарантиращо спазването на екологичните
норми и предотвратяване възникването на инциденти.
- Инвеститорът да се стреми да не допуска увреждане на компонентите на околната среда.

8.Трансграничен характер на въздействието.
Предложението изключва трансгранично въздействие.

