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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

СЪКРАЩЕНИЕ ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ 

БДИБР Басейнова дирекция Източнобеломорски район 

ДОВОС Доклад за Оценка на Въздействието върху Околната Среда 

ЗООС Закон за Опазване на Околната Среда 

ИП Инвестиционно предложение 

КР Комплексно Разрешително 

НДНТ Най-Добри Налични Техники 

НУРОВОС Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда 

ОВ Отпадъчни води 

ОВОС Оценка на Въздействието върху Околната Среда 

ПВТ Повърхностно водно тяло / Подземно водно тяло 

ПУП-ПРЗ Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 

ПУРБ План за управление на речните басейни 

РЗИ Районна здравна инспекция 

РЗПРН Район със значителен потенциален риск от наводнения 

РИМ Регионален Исторически Музей 

ОУПБЗН Областно Управление „Пожарна безопасност и защита на населението” 

PP Polypropylene 

PE-HD Polyethylene – high density 
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НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ОВОС СА: 

1. Нетехническо резюме 

2. Преработено Задание за обхват и съдържание на ДОВОС 

3. Оценка по чл. 99а от ЗООС 

4. Приложения към ДОВОС: 

Приложение № 1 – Списък на експертите и консултантите, участвали в 

разработването на ДОВОС, техните декларации и удостоверения за квалификация; 

Приложение № 2 – Документи и писма предоставени от Възложителя: 

- Актуална скица и нотариален акт за собственост на имота, в който ще се 

реализира инвестиционното предложение;  

- Генерален план на площадката. 

- Съгласувателен протокол от 29.06.2017г. 

- Становище на „Електроразпределение Юг“ ЕАД с Изх. № 7129742-

1/13.10.2017г. 

- „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол 

- Информационни листа за безопасност 

- Писмо на РИОСВ – Стара Загора с изх. № КОС-01-3911/13.08.2018г. относно 

ПУП-ПРЗ за складови и производствени дейности в ПИ № 024023 

Приложение № 3 – Кореспонденция на Възложителя с РИОСВ – Стара Загора, 

община Болярово, кметство с. Мамарчево и копие на писмо от РИОСВ – Стара Загора с изх. 

№ КОС-01-4713/13.02.2018г., с което се определя, че инвестиционното предложение попада 

в обхвата на т.6 „б“ от Приложение № 1 на ЗООС. 

Приложение № 4 – Справка за проведените консултации по Заданието за обхват и 

съдържание на ДОВОС (копия на получените становища, бележки и препоръки): 

- Копие на писмо от РИОСВ – Стара Загора, с изх. № КОС-01-4713/16.06.2018г.; 

- Копие на писмо от БД Източнобеломорски район с изх. № ПУ-02-

73/29.05.2018г.; 

- Копие на писмо от РЗИ – Ямбол с изх. № 03-06-1263/29.05.2018г.; 

- Копие на писмо до кмета на община Болярово с вх. № 70-00-208/16.05.2018г. – 

до момента не е получен отговор; 

- Копие на писмо до кмета на кметство с. Мамарчево с вх. № 12/16.05.2018г. – 

до момента не е получен отговор; 

Приложение № 5 – ЗДОИ за одобрените/процедирани инвестиционни предложения, 

планове, програми и проекти в близост до или в обхвата на защитени зони „Дервентски 

възвишение 1“ с код BG0000218 и „Дервентски възвишения“ с код BG0002026 
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Приложение № 6 – Работни файлове от програмата Плуме 

Приложение № 7 – Оценка по чл. 99а от ЗООС 

Приложение № 8 – Справка за получените становища, мнения и препоръки в 

резултат на общественото обсъждане на ДОВОС с обосновката за приетите и неприети от 

тях (приложението ще бъде добавено след провеждане на общественото обсъждане на 

Доклада). 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно 

предложение „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни 

разтворители и спирт” се разработва на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС), обн. ДВ. бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 26 от 3 Май 

2019г. и чл. 11 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка върху околната 

среда (НУРОВОС) (ДВ, бр. 3 от 2006 г., посл. изм. ДВ бр. 31 от 12 Април 2019г.).  

Докладът за ОВОС е съобразен с действащите разпоредби и с останалите законови и 

подзаконови актове, които са свързани с опазването на околната среда в Република България. 

Списък на независимите експерти и ръководителя на колектива, разработил настоящия 

ДОВОС, както и копия от Удостоверенията за квалификация на всички експерти и писмени 

декларации по чл. 11, ал. 3 от НУРОВОС, подписани лично от експертите са представени в 

Приложение 1. 

Разработването на Доклада по ОВОС е възложено на колектив от независими 

експерти, отговарящи на изискванията на чл. 83 на ЗООС.  

За определянето на обхвата и съдържанието на ДОВОС „Химиндъстриис” ООД е 

изпратил уведомление за своето предложение с искане за становище до следните институции 

и организации: 

 РИОСВ – Стара Загора; 

 РЗИ – Ямбол; 

 БД Източнобеломорски район – гр. Пловдив; 

 Кмет на община Болярово; 

 Кмет на кметство с. Мамарчево. 

Целта на оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционно 

предложение е да определят, опишат и оценят преките и непреките въздействия върху човека 

и компонентите на околната среда, включително биологичното разнообразие и неговите 

елементи, почвата, водите, въздуха, атмосферата, ландшафта, земните недра, природните 
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обекти, минералното разнообразие и взаимодействието между тях. Настоящият доклад за 

ОВОС обхваща всички фази на реализация на инвестиционното предложение - строителство, 

експлоатация, закриване и рекултивация. Разгледани са приложимите за инвестиционното 

предложение алтернативи. Предложени са препоръки и мерки за намаляване на 

въздействието при реализацията на инвестиционното предложение и неговото закриване, 

гарантиращи опазване здравето на хората, околната среда и устойчивото развитие на 

общината. 

Изпълнявайки изискванията на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на Оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за 

строителство, дейности и технологии, е внесена необходимата документация за 

уведомяване в РИОСВ – Стара Загора (уведомление с вх. № 4713/23.09.2017). В тази връзка 

са изпратени и уведомителни писма до Кмета на община Болярово, Кмета на кметство с. 

Мамарчево и други заинтересовани страни. 

Съгласно писмо на РИОСВ – Стара Загора с изх. № КОС-01-4713/13.02.2018 г. 

инвестиционното предложение (ИП) на „Химиндъстриис” ООД попада в обхвата на 

Приложение 1 на ЗООС т.6 и подлежи на задължителна оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС). Директорът на РИОСВ – Стара Загора е определен като 

компетентен орган за вземане на решение по ОВОС (Приложение 3). Чрез процедурата по 

ОВОС се извършва и процедурата по оценка за съвместимост (ОС) по смисъла на чл. 31 от 

Закона за биологичното разнообразие, като е изискано изработването на Доклад за оценка на 

степента на въздействие (ДОСВ) на ИП върху предмета и целите на опазване на защитените 

зони. 

На базата на получените становища от изброените по-горе институции и организации 

по определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС, е изготвено и Задание за обхват и 

съдържание на ДОВОС, което е неразделна част от настоящия ДОВОС и в което са отразени 

всички направени предложения и препоръки. 

В предходен етап от процедурата, ИП включва изграждането и на ремонтно-

механичен цех. Дейността на ремонтно-механичния цех няма пряко отношение към 

реализацията на настоящото ИП и се планира да се реализира като първи етап от 

реализацията на инвестиционната инициатива на Възложителя. В тази връзка е процедирана 

Глава шеста по ЗООС чрез уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. С писмо на РИОСВ - Стара Загора, 

е изразено становище, че не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста от ЗООС 
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за ПУП-ПРЗ за складови и производствени дейности в ПИ № 024023 в землището на с. 

Мамарчево, община Болярово, област Ямбол.  

В настоящият ДОВОС дейността на ремонтно-механичния цех се разглежда 

единствено като дейност, с която реализацията на настоящото ИП може да укаже 

кумулативно въздействие върху околната среда с производствената дейност на етерични 

масла, въглеводородни разтворители и спирт. 

 Информация за „Химиндъстриис” ООД 

Възложител: „Химиндъстриис” ООД  

Рег. Адрес: гр. София 1000, ул. „Лайош Кошут” № 37, ет. 2,  ап. 3 

Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул. „ Г.С.Раковски“ № 157, ет. 2, ап. 4 

БУЛСТАТ:   204007186 

Управител: Кирил Филипов 

Лице за контакт по ДОВОС: Антоанета Миланова 

Телефон:  0889 22 83 82;  

Е-mail: atmcp@abv.bg 

1. ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ВКЛЮЧВАЩО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗМЕРА, ЗАСЕГНАТАТА ПЛОЩ, 

ПАРАМЕТРИТЕ, МАЩАБНОСТТА, ОБЕМА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, 

ОБХВАТА, ОФОРМЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В 

НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ 

1.1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Инвестиционното предложение, което е ново по своя характер, е свързано с 

изграждане на технологичен комплекс за следните дейности: 

 производство на етерични масла – до 0.5 тона на денонощие,  

 производство на въглеводородни разтворители (до 10 тона на денонощие) и 

спирт (до 10 тона на денонощие); 

Дейността ще се развива в поземлен имот 024023, в землището на с. Мамарчево, с 

ЕКАТТЕ 46958, община Болярово, област Ямбол, с площ на имота от 29,200 дка. Имотът е 

собственост на „Химиндъстриис“ ЕООД.  

За ПИ 024023 се процедира ПУП-ПРЗ за изграждане на складове и ремонтно-

механичен цех, с Възложител „Химиндъстриис“ ЕООД. Настоящото ИП не е в противоречие 

с предвижданията на ПУП-ПРЗ. 

По-долу е представено кратко описание на планираната дейност: 

Boris
Textbox
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ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА: 

Суровината за етерични масла са различни етерично маслени култури, лавандула, 

маточина, кориандър, анасон и др. Етерично маслените култури ще се преработват 

посредством дестилация с водна пара. 

Събиране на суровината ще се извършва в района на технологичния комплекс. 

Съхранението на суровината ще бъде на площадка на технологичния комплекс, като се 

предвижда времето за съхранение да е минимално.  

Подготовката за екстракция представлява раздробяване/ смилане на растителната маса 

със силажорезка.  

Екстракцията на маслата се осъществява чрез процеса дестилация. Дестилацията се 

извършва в специален съд (казан) снабден с перфорирано дъно през което се подава водна 

пара, капак с парова тръба, свързана с кондензатор. Преминалите през кондензатора водни 

пари се кондензират и събират във флорентински съд, в който етеричното масло увлечено от 

водните пари се разделя от подмаслената вода.  

Готовият продукт се съхранява в съдове от неръждаема стомана с обем до 100 литра.  

Производството изисква силажорезка, парогенератор (парен котел), дестилационен 

казан, кондензатор и флорентина.  

Парогенераторът ще използва възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, слама 

и др. растителни селскостопански продукти.  

Отпадъците и въздействието на околната среда са ограничени до получаване на 

екстрахирана растителна маса. Тя ще се използва за гориво за парогенератора след 

изсушаване и пелетиране. 

По-подробно описание на производствения процес е дадено в точка 1.8.1. 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЪГЛЕВОДОРОДНИ РАЗТВОРИТЕЛИ 

Представлява процес на фракционна дестилация на смеси. Суровината за 

производството на разтворители са газови кондензати получени при производството на 

природен газ. Това е бензино подобна фракция с примерен състав: наситени и не наситени 

въглеводороди с дължина на въглеродната верига С5÷С12.  

Суровината за производството на разтворители ще се доставя до производствената 

площадка с автоцистерни. Съхранението ще бъде в подходящи резервоари с обем до 100 m
3
, 

при спазени противопожарни мерки и изисквания.  

Суровината се преработва чрез дестилация чрез процес на физическо разделяне до 

няколко продукта, които ще се използват като разтворители за производството на бои и 

лакове.  
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Инсталацията за производство на разтворители включва резервоари за съхранение на 

суровината и продуктите, апарати за дестилация и разделяне на суровината на компоненти. 

Разделянето на отделните продукти се извършва чрез загряване на суровината до 

температурата на изпаряване на съответния разтворител, кондензиране на изпарилата се 

фракция и отвеждане чрез директна връзка (тръбопровод) до съответния резервоар за готов 

продукт. При тези операции няма опасност от увреждане на околната среда или 

застрашаване живота и здравето на населението в района, тъй като целия процес протича при 

контролирани условия и в херметично изолирана среда. Всеки един от компонентите на 

суровината представлява самостоятелен разтворител. На разтворителите се добавят други 

компоненти доставени на площадката, за да се подобри разтварящата им способност. 

При производството не се извършват химични превръщания и образуване на нови 

химични съединения, всички операции по преработката са свързани с разделяне на смеси 

чрез дестилация на суровината. 

Суровината при приемането се претегля и се съхранява в резервоари, от които 

постъпва в дестилатор за разделяне на компоненти, които впоследствие се съхраняват в 

специални резервоари за продукти.  

На площадката ще се разположи складово стопанство за готов продукт, което да 

обезпечи производствения процес до пълно преработване на суровината. Предвижданията са 

на площадката да се съхраняват минимални количества от произведените продукти, тъй като 

очакваната реализация на продукта е за ежеседмични продажби на произведеното 

количество и транспортиране извън границите на предприятието, т.е. предвижда се до 25% 

запълване на капацитета на резервоарното стопанство за готов продукт. 

При производството на разтворители не се образуват отпадъци и вредни емисии. 

Ще се използва вода за охлаждане и слама или дървесен чипс за загряване на 

суровината. Охлаждащата вода ще е оборотна и ще се събира в басейн на територията на 

площадката за производство на разтворители. 

Преработката представлява разделяне на различните фракции чрез последователно 

загряване на суровината достигащо температура 250ºС. При различни температурни 

интервали се получава изпаряване на съответните продукти – виж Таблица 1.8-6. След 

кондензиране на продуктите, същите се прехвърлят за съхранение чрез директна връзка 

(тръбопроводи) в резервоари.  

Процесът протича при загряване на суровината в тръбен нагревател, еднократно 

изпаряване в изпарител, фракциониране на парите в дестилационна колона и кондензация в 

дефлегматор.  
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Кондензатът се охлажда и готовият продукт се съхранява в резервоари по 50 m
3
. 

Посредством добавяне на етилацетат и бутилацетат разтворителите се кондиционират. 

Процедурата се налага, за да се повиши разтварящата способност на продукта. Смесването се 

извършва директно в резервоарите за съхранение на готовите разтворители, което не създава 

риск от разливи на опасни вещества. 

Производството изисква резервоарно стопанство, тръбен нагревател, дестилационна 

колона, дефлегматор (кондензатор), охладители, помпи и др.  

Охлаждащата вода ще бъде оборотна от охладителен басейн. Загряването на 

суровината в тръбния нагревател ще бъде с течно котелно гориво или с използването на 

възобновима растителна суровина. Образуваните при дестилацията въглеводородни емисии 

ще се събират в маслени абсорбери.  

По-подробно описание на производствения процес е дадено в точка 1.8.1. 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА СПИРТ/ ЕТАНОЛ: 

Производството ще бъде ферментационно от зърнена суровина, ечемик, жито и 

царевица. Суровината ще се доставя от производители в района. Ще се съхранява в 

собствено складово стопанство.  

Преработката включва пресяване/ класифициране и раздробяване/ смилане на 

зърното, разваряване в непрекъснат разварник, охлаждане и озахаряване с амилотични 

ензимни препарати, ферментация и дестилация в три колонна дестилационна система.  

Озахаряването се извършва непрекъснато в проточен апарат. Ферментацията ще е 

непрекъсната в проточни ферментатори. Дестилационната система се състои от бражна 

колона, епюрационна колона, спиртна колона. Колоните са снабдени с изпарители, 

дефлегматори, хладници и др.  

Готовият продукт ще се съхранява в 50 m
3
 резервоари.  

Необходимата за производството топлинна енергия ще се получава чрез изгарянето на 

растителна суровина/ слама, дървесен чипс. При процеса на ферментация се отделя топлина. 

Охлаждането в цялата инсталация ще е с оборотна вода от охладителен басейн.  

Образуваните при ферментацията остатъци от зърно и дрожди ще се сушат и 

гранулират. Те ще се използват за храна на животни.  

При процеса на дестилация се отделя вода, етилацетат, метанол и фузелово масло. 

Водата се използва повторно за разваряването на смляната зърнена суровина. Етилацетатът, 

метанолът и фузеловото масло се използват като разтворители. 

По-подробно описание на производствения процес е дадено в точка 1.8.1. 

Зоните свързани с производствения процес са представени на Фигура 1.3-3.  
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РЕМОНТ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ: 

В ремонтно - механичният цех ще се извършва ремонт и производство на метални 

изделия. 

Суровините за производството и произведената продукция ще се съхраняват в 

предвидените в ПУП-ПРЗ складови площи. 

1.2.ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ/ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

При разработване на инвестиционното предложение е съобразен Общинския план за 

развитие на Община Болярово за периода 2014-2020 г. В плана е обърнато внимание на 

необходимостта от възстановяване на икономическите позиции на територията и повишаване 

на стойностите на основни икономически показатели, намаляване на безработицата, 

повишаване на качеството и стандарта на живот. Приоритетна област 1 на плана е за 

устойчив растеж на местната икономика.  

Към момента Община Болярово е в процедура по изготвяне на Общ устройствен план, 

съответно общината не разполага с действащ такъв. Съгласно проекта на Общия устройствен 

план (http://bolyarovo.eu/bg/page/301), имотът, предмет на инвестиционното предложение, е 

посочен за възможна промяна на предназначението на земята – устройствена зона „Смф“. 

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в границите на имот № 

024023, в землището на с. Мамарчево. За имота се разработва Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване за складови и производствени дейности с цел изграждане 

складове и ремонтно механичен цех. В ремонтно механичния цех ще се извършва ремонт и 

производство на метални изделия. Суровините за производство/ ремонта и продукцията ще 

се съхраняват в предвидените в ПУП-ПРЗ складови площи. Процедирана е Глава шеста по 

ЗООС, чрез уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми. С писмо на РИОСВ – Стара Загора, е изразено 

становище по компетентност, че не е необходимо провеждане на процедура по Глава шеста 

от ЗООС за ПУП-ПРЗ за складови и производствени дейности в ПИ № 024023 в землището 

на с. Мамарчево, община Болярово, област Ямбол. С одобряването на ПУП-ПРЗ ще се 

пристъпи към промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана. В 

резултат имотът ще се урегулира и новото му предназначение ще бъде „за производствена, 

складова и търговска дейност“.  

Настоящото ИП не е в противоречие с предвижданията на ПУП-ПРЗ.  

В близост до площадката, на която ще се реализира инвестиционното намерение няма 

други предприятия, източници на значими вредности.  

http://bolyarovo.eu/bg/page/301
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По искане на възложителя, от Министерство на околната среда и водите (справка по 

заявление за достъп до обществена информация с вх. № ЗДОИГ-22/02.03.2018 г.) и РИОСВ-

Стара Загора (с писмо с изх. № РД-16-1095/12.03.2018 г.) са представени справки на 

одобрените/процедирани инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в 

близост до или в обхвата на защитени зони „Дервентски възвишение 1“ с код BG0000218 и 

„Дервентски възвишения“ с код BG0002026. В следващата Таблица 1.2-1 е описана 

информацията от справките. За всяко инвестиционно предложение, проект и план е направен 

анализ, съгласно който не се очаква кумулативен ефект (без да се отчита въздействието по 

отношение на защитените зони, което е предмет на ДОСВ) от едновременното 

изпълнение, в т.ч. експлоатация с инвестиционното предложение на „Химиндъстриис“ ООД: 

Таблица 1.2-1 Одобрените/процедирани инвестиционни предложения, планове, 

програми и проекти в близост до или в обхвата на защитени зони „Дервентски 

възвишение 1“ с код BG0000218 и „Дервентски възвишения“ с код BG0002026 и връзка 

с инвестиционното предложение на „Химиндъстриис“ ООД 

№ План/Програма/Проект/Инвестиционно 

предложение 

Връзка с ИП на „Химиндъстриис“ ООД от гледна 

точка на кумулиране на въздействието върху 

околната среда и здравето на хората   * 

1 Нефтопровод за суров нефт Бургас- 

Александруполис“ с възложител „Транс-

Балкан Пайплайн Б.В. - Клон България 

Процедурата по ОВОС е на етап: оценка 

качеството на доклада за ОВОС и ОСВ. (на 

30.09.2011 г. МОСВ се е произнесло с 

положителна оценка относно качеството на 

докладите) 

Проектното трасе на нефтопровода минава на разстояние 

над 3 km северно от имота, предмет на инвестиционното 

предложение: 

 

Въздействието от строителството е локално по обхват, а 

нормалната експлоатация на нефтопровода не е свързана 

със значими емисии на вредности в околната среда 

(съгласно доклада за ОВОС, по който МОСВ се е 

произнесло с положителна оценка) съответно 

прогнозираните въздействията в резултат на 

изграждането и експлоатацията на нефтопровода няма да 

се засегнат землището на с. Мамарчево и имотът на 

инвестиционното предложение на „Химиндъстриис“ 
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№ План/Програма/Проект/Инвестиционно 

предложение 

Връзка с ИП на „Химиндъстриис“ ООД от гледна 

точка на кумулиране на въздействието върху 

околната среда и здравето на хората   * 

ООД. Не се очаква кумулиране на въздействията върху 

околната среда и здравето на хората. 

2 План за управление на речните басейни в 

Източнобеломорски район за басейново 

управление за периода 2016-2021 г. 

Приключила процедура по ЕО със Становище 

по екологична оценка № 9-4/2016 г. 

ПУРБ е плановият документ за интегрирано управление 

на водите на територията на района за басейново 

управление. Същият е ползван при изготвяне на 

инвестиционното предложение, като в разделите по 

компонент „Води“ на доклада за ОВОС е направен 

подробен анализ на съобразяването на приложимите за 

инвестиционното предложение мерки и изисквания от 

ПУРБ 

3 Регионален генерален план за водоснабдяване 

и канализация на обособената територия на 

„ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора 

Приключила процедура по ЕО с Решение № 

Е0-34/2013 г. 

Регионалният генерален план не предвижда проекти на 

територията на Област Ямбол и Община Болярово, 

поради което не се очаква кумулативен ефект от 

осъществяване на инвестиционното предложение с този 

план. 

4 Регионално прединвестиционно проучване 

(РПИП) за обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Стара Загора 

Приключила процедура по ЕО с Решение № 

ЕО-11/2017 г. 

Регионалното прединвестиционно проучване включва 

анализ и избор на проекти за ВиК за област Стара Загора. 

Инвестиционното предложение няма връзка и 

взаимодействие с тези проекти, поради голямата 

отдалеченост.  

5 Регионален генерален план за водоснабдяване 

и канализация на обособената територия на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Ямбол 

Приключила процедура по ЕО с Решение № 

ЕО-30/2013 г. 

Регионалният генерален план не предвижда проекти на 

територията на Община Болярово, поради което не се 

очаква кумулативен ефект от осъществяване на 

инвестиционното предложение с този план. 

6 Регионално прединвестиционно проучване 

(РПИП) за обособена територия, обслужвана 

от “ВиК”ЕООД, гр. Ямбол 

Приключила процедура по ЕО с Решение № 

ЕО-17/2017 г. 

Регионалното прединвестиционно проучване включва 

анализ и избор на проекти за ВиК за обособената 

територия на ВиК ЕООД, гр. Ямбол и конкретно – за 

агломерации с население над 10 000 е.ж., съответно 

проучването не включва предвиждания за територията на 

Община Болярово, която не представлява такава 

агломерация. Съответно проучването няма отношение 

към настоящото инвестиционно предложение.  

7 Цялостен работен проект за търсене и 

проучване на метални полезни изкопаеми в 

площ „Иглика“, област Ямбол – на 

Геолого-проучвателните работи са планирани за срок от 3 

години (приключили са) и включват сондажи, които 

като въздействие върху околната среда и здравето на 
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№ План/Програма/Проект/Инвестиционно 

предложение 

Връзка с ИП на „Химиндъстриис“ ООД от гледна 

точка на кумулиране на въздействието върху 

околната среда и здравето на хората   * 

територията на общини Елхово и Болярово 

Приключила процедура по ОС с Решение № 

27-ОС/2010 г. 

хората нямат връзка с настоящото инвестиционно 

предложение – предвидени са на голямо разстояние от 

площадката на ИП, не са свързани с генериране на 

значими количества емисии и замърсители, които биха 

достигнали до площадката на ИП или до населените 

места и биха кумулирали негативно въздействие.  

8 Цялостен проект за търсене и проучване на 

неметални полезни изкопаеми – индустриални 

минерали в площ „Болярка“, община 

Болярово, област Ямбол 

Приключила процедура по ОС с Решение № 

28-ОС/2010 г. 

Геолого-проучвателните работи са предвидени за 18 

месеца (приключили са) и включват сондажи и опитен 

добив и вземане на технологична проба, които като 

въздействие върху околната среда и здравето на хората 

нямат връзка с настоящото инвестиционно предложение 

– предвидени са на голямо разстояние от площадката на 

ИП, не са свързани с генериране на значими количества 

емисии и замърсители, които биха достигнали до 

площадката на ИП или до населените места и биха 

кумулирали негативно въздействие. 

9 Цялостен проект за търсене и проучване на 

неметални полезни изкопаеми – индустриални 

минерали в площ „Болярка“, община 

Болярово, област Ямбол 

Приключила процедура по ОС с Решение № 

30-ОС/2011 г. 

Геолого-проучвателните работи са предвидени за 18 

месеца (приключили са) и предвиждат сондажи и 

опитен добив и вземане на технологична проба, които 

като въздействие върху околната среда и здравето на 

хората нямат връзка с настоящото инвестиционно 

предложение – предвидени са на голямо разстояние от 

площадката на ИП, не са свързани с генериране на 

значими количества емисии и замърсители, които биха 

достигнали до площадката на ИП или до населените 

места и биха кумулирали негативно въздействие. 

10 Горскостопански и ловностопански план – 

Лесоустройствен проект на ТП ДГС „Елхово“ 

– обхваща държавния горски фонд в 

землищата на общини Елхово и Болярово 

Приключила процедура по ОС с Решение № 

15-ОС/2012 г. 

Планът включва предвиждания за сечи, залесявания, 

противопожарни и ловностопански мероприятия за 

горите от държавен горски фонд – настоящото 

инвестиционно предложение не засяга горски територии 

и площи, съответно дейностите нямат връзка, отношение 

и съответно потенциал за какъвто и да е кумулативен 

ефект с инвестиционното предложение. 

11 Горскостопански и ловностопански план – 

Лесоустройствен проект на ТП ДГС 

„Тополовград“ 

Приключила процедура по ОС с Решение № 

57-ОС/2013 г. 

Планът се отнася за територията на ТП ДГС, разположена 

в източната част на Хасковска област. Включва 

предвиждания за сечи, залесявания, противопожарни и 

ловностопански мероприятия, като тези дейности нямат 

връзка, отношение и съответно потенциал за какъвто и да 
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№ План/Програма/Проект/Инвестиционно 

предложение 

Връзка с ИП на „Химиндъстриис“ ООД от гледна 

точка на кумулиране на въздействието върху 

околната среда и здравето на хората   * 

е кумулативен ефект с настоящото инвестиционно 

предложение. 

12 Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за обект „Изграждане, интегриране и 

пускане в експлоатация на три стационарни 

поста за техническо наблюдение“ по българо-

турската граница – в землищата на с. Голям 

Дервент, с. Странджа, с. Воден, с. Крайново и 

с. Шарково, общини Елхово и Болярово, 

област Ямбол 

Приключила процедура по ОС с Решение № 

01-ОС/2018 г. 

Стационарните постове не предполагат въздействие 

върху околната среда и здравето на хората, като същите 

са на достатъчно отстояние от инвестиционното 

предложение, поради което нямат връзка или потенциал 

за кумулиране на въздействия с него. 

13 Изграждане на три броя вятърни генератори и 

фотоволтаични системи” в поземлени имоти с 

№№ 43459.59.175, 43459.35.235, 43459.35.240 

с обща площ от 21,784 в землището на с. 

Лесово, общ. Елхово 

Изграждането на вятърните генератори е свързано с 

изключително ограничени по време и обхват въздействия 

– основно емисии на прах от строителните работи, 

повишени шумови нива в близост до площадките и 

временен дискомфорт. Експлоатацията не е свързана с 

емитиране на вредни вещества в околната среда.  

Землището на с. Лесово е отдалечено на над 20 km от 

имота, обект на инвестиционното предложение. Няма 

връзка между инвестиционните предложение, нито 

каквато и да е възможност за кумулативен ефект.  

14 Изграждане на фотоволтаична система (PV) с 

мощност 2x1 MW в имоти с №№ 047070 и 

047090 с обща площ от 16,002 дка в 

местността “Гъстаците” в землището на 

с.Лесово, общ.Елхово, обл.Ямбол 

Изграждането на фотоволтаичната система е свързано с 

изключително ограничени по време и обхват въздействия 

– основно емисии на прах от строителните работи, 

повишени шумови нива в близост до площадките и 

временен дискомфорт. Експлоатацията не е свързана с 

емитиране на вредни вещества в околната среда.  

Землището на с. Лесово е отдалечено на над 20 km от 

имота, обект на инвестиционното предложение. Няма 

връзка между инвестиционните предложение, нито 

каквато и да е възможност за кумулативен ефект. 

15 Изграждане на вятърни електрогенератори в 

22 имота” в землището на с. Шарково, общ. 

Болярово, обл. Ямбол 

Изграждането на вятърните генератори е свързано с 

изключително ограничени по време и обхват въздействия 

– основно емисии на прах от строителните работи, 

повишени шумови нива в близост до площадките и 

временен дискомфорт. Експлоатацията не е свързана с 

емитиране на вредни вещества в околната среда.  
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№ План/Програма/Проект/Инвестиционно 

предложение 

Връзка с ИП на „Химиндъстриис“ ООД от гледна 

точка на кумулиране на въздействието върху 

околната среда и здравето на хората   * 

Землището на с. Шарково е отдалечено на над 7 km от 

имота, обект на инвестиционното предложение. Няма 

връзка между инвестиционните предложения, нито 

каквато и да е възможност за кумулативен ефект. 

16 Изграждане на инсталация за производство на 

соларна електрическа енергия с мощност 105 

kW в имот № 026099 с площ 3,667 дка 

(образуван от разделението на имот с номер 

026049) в землище на с. Мелница, общ. 

Елхово, обл. Ямбол 

Изграждането на инсталацията за производство на 

соларна електрическа енергия е свързано с изключително 

ограничени по време и обхват въздействия – основно 

емисии на прах от строителните работи, повишени 

шумови нива в близост до площадките и временен 

дискомфорт. Експлоатацията не е свързана с емитиране 

на вредни вещества в околната среда.  

Землището на с. Мелница е отдалечено на над 20 km от 

имота, обект на инвестиционното предложение. Няма 

връзка между инвестиционните предложения, нито 

каквато и да е възможност за кумулативен ефект. 

17 Изграждане на инсталация за производство на 

соларна електрическа енергия с мощност 105 

kW” в имот № 026100 с площ 3,667 дка 

(образуван от разделението на имот с номер 

026049) в землище на с. Мелница, общ. 

Елхово, обл. Ямбол 

Идентично с предходното инвестиционно предложение 

(№ 16) 

18 Изграждане на инсталация за производство на 

соларна електрическа енергия с мощност 105 

kW в имот № 026101 с площ 3,667 дка 

(образуван от разделението на имот с номер 

026049) в землище на с. Мелница, общ. 

Елхово, обл. Ямбол 

Идентично с инвестиционно предложение № 16 

19 Изграждане на ТИР паркинг за товарни 

автомобили с 12 места и 10 места -за леки 

автомобили, заведение за бързо хранене, 

складово и офис помещения” в имот № 

000057, с площ 4,802. дка в землище на с. 

Лесово, общ.Елхово, обл .Ямбол 

ТИР паркингът е с локално въздействие върху околната 

среда и близко разположените обекти. Отстоянието до 

имотът на инвестиционното предложение на 

„Химиндъстриис“ ООД е над 20 km, което изключва 

възможността за връзка и кумулиране на въздействията 

на инвестиционните предложения. 

20 Изграждане на 15 до 20 бр. жилищни сгради” 

в имот № 049038 с площ 5,900 дка в 

местността „САРЪ ГЬОЛ” в землище на с. 

Лесово, общ. Елхово, обл. Ямбол 

Жилищните сгради не са свързани със значимо негативно 

въздействие върху околната среда и здравето на хората. 

Отстоянието между тях и имотът на „Химиндъстриис“ 

ООД изключва връзка и кумулативно въздействие. 

21 Изграждане на фотоволтаична система (PV) с Идентично с инвестиционно предложение № 16 
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№ План/Програма/Проект/Инвестиционно 

предложение 

Връзка с ИП на „Химиндъстриис“ ООД от гледна 

точка на кумулиране на въздействието върху 

околната среда и здравето на хората   * 

мощност 1,5 MW” в имот № 035230 с площ от 

10,999 дка в, местността “Дюлнюка” в 

землището на с Лесово, общ.Елхово, обл 

.Ямбол 

22 Изграждане на фотоволтаична система (PV) с 

мощност 2x1 MW” в имоти с №№ 047070 и 

047090 с обща площ от 16,002 дка в 

местността “Гъстаците” в землището на 

сЛесово, общ.Елхово, обл .Ямбол 

Идентично с инвестиционно предложение № 16 

23 Изграждане на фотоволтаична система (PV) с 

мощност 200 KW” в имот № 024721 с площ от 

2,352 дка в местността “Чир Дере” в 

землището на с. Лесово, общ. Елхово, обл. 

Ямбол 

Идентично с инвестиционно предложение № 16 

24 Изграждане на тир - паркинг за товарни 

автомобили с 20 места и 15 места за леки 

автомобили, заведение за бързо хранене, 

складово и офис помещение” в имот с № 

43459.333.215 с площ 10,405 дка. в землището 

на с. Лесово , общ. Елхово, област Ямбол в 

местността “Нова кория 

Идентично с инвестиционно предложение № 19 

25 Изграждане на ТИР паркинг, склад под 

митнически контрол, мотел, ресторант и две 

бани - тоалетни” в поземлени имоти с №№ 

048070 с площ 14,101 дка и 000433 с площ 

7,390 дка в местността “Карач дере” в 

землището на с. Лесово, общ. Елхово 

Идентично с инвестиционно предложение № 19 

26 Изграждане на фотоволтаичен парк, ел. 

подстанция и надземен електропровод от 

подстанцията на парка до подстанция 

Елхово” с мощност около 100 MW в имоти с 

№ № 000312, 000178, 000163, 000182, 000165 и 

000094 с обща площ от 2494,214 дка. в 

землището на с. Ситово, общ. Болярово 

Изграждането на инсталацията за производство на 

соларна електрическа енергия е свързано с изключително 

ограничени по време и обхват въздействия – основно 

емисии на прах от строителните работи, повишени 

шумови нива в близост до площадките и временен 

дискомфорт. Експлоатацията не е свързана с емитиране 

на вредни вещества в околната среда.  

Землището на с. Ситово е отдалечено на над 6 km от 

имота, обект на инвестиционното предложение. Няма 

връзка между инвестиционните предложения, нито 

каквато и да е възможност за кумулативен ефект. 
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№ План/Програма/Проект/Инвестиционно 

предложение 

Връзка с ИП на „Химиндъстриис“ ООД от гледна 

точка на кумулиране на въздействието върху 

околната среда и здравето на хората   * 

27 Изграждане на туристическа база .тип 

бунгала, басейн, паркинг и заграждения в 

имот № 094036 с обща площ 3,059 дка в 

землището на с. Гранитово, общ. Елхово, обл. 

Ямбол 

Туристическата база не е свързана със значимо негативно 

въздействие върху околната среда и здравето на хората. 

Отстоянието от над 20 km между нея и имотът на 

„Химиндъстриис“ ООД изключва връзка и кумулативно 

въздействие. 

28 Изграждането на трасе на кабел 

електропровод НН 1 kV с начало ТП 1 с. 

Мамарчево до ПИ 000539 за захранване на 

ретранслатор „Болярово”, в землище на с. 

Мамарчево, общ. Болярово 

Кабелният електропровод няма въздействие върху 

околната среда и населението при нормална експлоатация 

на съоръжението. Не се очаква кумулиране на 

въздействия с инвестиционното предложение – имотът на 

„Химиндъстриис“ ООД не засяга съоръжението и не го 

застрашава по некакъв начин. 

29 Почистване на храсти в поземлен имот № 

000105 в местност „Старата кория” в 

землището на село Чернозем, община Елхово, 

област Ямбол” 

Почистването на храсти не е свързано с въздействие 

върху околната среда. Няма връзка и кумулиране на 

въздействия за инвестиционни предложения. 

30 Изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ 1-467, УПИ 

1-36, масив 94 с цел обединяване с ПИ № 

000431 и ПИ,№ 000428 по карта възстановена 

собственост на с. Гранитово, общ. Елхово и 

промяна в предназначението на имотите, 

обособяване в един УПИ с отреждане „за 

туристическа и рекреационна дейност”, 

попадащо в защитена зона “Дервентски 

възвишения - 1” с код BG0000218  

Идентично с инвестиционно предложение № 27 

31 Изграждане на КСрН 20 kV от Б1СГП „2” с. 

Срем до СРС № 249 на BJI20 kV, извод 

„Срем”, общ.Тополовград, обл. Хасково”, 

попадащо в границите на защитена зона 

Дервентски възвишения - 1” с код BG0000218 

Проектното трасе започва от нов БКТП 2 

с.Срем който ще се изгради в УПИ в кв.19, по 

план регулация на с. Срем, общ. Тополовград, 

преминава през улични отсечки до 

строителните граници на населеното място, от 

там преминава през ПИ № 000126 пасище 

мера, собственост на Община Тополовград до 

СРС № 249 на BJI 20KV на извод „Срем” по 

КВС с. Срем, община Тополовград, обл. 

Идентично с инвестиционно предложение № 28 
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№ План/Програма/Проект/Инвестиционно 

предложение 

Връзка с ИП на „Химиндъстриис“ ООД от гледна 

точка на кумулиране на въздействието върху 

околната среда и здравето на хората   * 

Хасково 

32 Създаване на 21 дка лешниково насаждение 

със система за капково напояване и ограда 860 

метра” в имоти № 014023, 053026 в 

землището на с.Голям Дервент, общ.Елхово  

Лешниковото насаждение няма връзка (нито като 

местоположение – отстои на над 15 km, нито като 

въздействие върху околната среда), както и потенциал за 

какъвто и да е кумулативен ефект с намерението на 

„Химиндъстриис“ ООД 

33 Изграждане на ферма за отглеждане на овце 

майки, ремонтно стадо и мандра за 

производство на мляко и сирене” в имоти 

43459.45.20 в землището на с.Лесово, 

общ.Елхово  

Инвестиционното предложение няма връзка с 

намерението на „Химиндъстриис“ ООД – поради 

голямото отстояние – над 20 km между площадките на 

инвестиционните предложения няма възможност за 

кумулиране на въздействия. 

34 Създаване на шипкови насаждения, 

отглеждани по биологичен начин в имоти 

43459.18.142, 43459.25.29, 43459.37.201, 

43459.40.60, 43459.51.159, 43459.55.67, 

43459.58.235, 43459.61.1, 43459.61.45, 

43459.67.380, 43459.67.724 в землището на 

с.Лесово, общ.Елхово, имоти №№ 014080, 

049001, 054008 в землището на с. Голям 

Дервент, общ.Елхово и имоти №№047156, 

022024, 039023 в землището на с. Раздел , 

общ. Елхово и имот № 083006 в землището на 

с. Филипово, общ. Тополовград, обл. Хасково 

и закупуване на земеделска техника” 

Идентично с инвестиционно предложение № 32 

35 Засаждане на лозови насаждения на площ от 

16,2859 ха, изграждане на подпорна 

конструкция, изграждане на 

хидромелиоративни съоръжения - система за 

капково напояване на винени лозя” в имоти с 

№№ 021049, 021050, 021051, 021052, 021057, 

021069, 021070, 021075, 021076 в землището 

на с. Славейково, общ. Елхово” 

Идентично с инвестиционно предложение № 32 – 

отстоянието е над 7 км. 

36 Концесия за добив на подземно богатство — 

строителни материали от находище „Срем”, 

разположено в землището на с. Срем, общ. 

Тополовград Ви информирам, че 

инвестиционното предложение (ИП) попада в 

защитена зона “Дервентски възвишения-1” с 

Добивът на строителни материали има въздействия върху 

околната среда, но за района и близките територии около 

находището - отстоянието до настоящото инвестиционно 

предложение е над 25 km, което изключва връзка и 

възможност за кумулативен ефект на инвестиционните 

предложения. 
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№ План/Програма/Проект/Инвестиционно 

предложение 

Връзка с ИП на „Химиндъстриис“ ООД от гледна 

точка на кумулиране на въздействието върху 

околната среда и здравето на хората   * 

код BG0000218, която към настоящия момент 

не е обявена със заповед и за нея няма 

въведени конкретни забрани и режими. 

Предмет на ИП е продължаване на 

съществуваща дейност за добив на подземно 

богатство - строителни материали мрамори от 

находище „Срем” в землището на с.Срем, 

общ.Тополовград за срок от 15 години до 2030 

година. Концесионната площ е 207 дка, като 

минни действия ще се извършват на 110 дка 

земи до края на концесията. Към настоящия 

момент концесионерът извършва добив 

основно в имот № 000148 в землището на 

с.Срем, общ.Тополовград, който е с начин на 

трайно ползване (НТП) - „кариера-скала”, 

където това ще продължи и в бъдеще. В 

концесионната площ, извън контура на 

запасите, попадат и имоти с №№ 044001, 

044002 в землището на с. Срем, общ. 

Тополовград, които представляват земеделски 

земи с НТП - „нива” от IX-та категория. В 

двата имота няма да се извършва добивна 

дейност в удължения концесионен срок 

37 Създаване на трайни насаждения и 

закупуване, на техника за отглеждането им в 

имоти с №№ 012008, 024003 в землището на с. 

Вълча поляна, общ. Елхово и имоти с №№ 

003002, 007005, 008002, 003003, 007004 в 

землището на с. Малко Кирилово, общ. 

Елхово 

Идентично с инвестиционно предложение № 32 

38 Изграждане на складова база за съхраняване 

на селскостопанска продукция и инвентар” в 

имот № 000116 в землището на с. Ситово, 

общ. Болярово 

Съхранението на селскостопанска продукция и инвентар 

няма връзка с настоящото инвестиционно предложение - 

отстоянието е над 6 km, което изключва възможност за 

кумулиране на въздействия. 

39 Създаване на овощна градина от орехи 28,702 

дка, в имот № 017011 в землището на с. 

Ситово, общ. Болярово 

Идентично с инвестиционно предложение № 32 – 

отстоянието е над 6 km 

40 Изграждане на животновъдна ферма с доилна Идентично с инвестиционно предложение № 33 – 
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№ План/Програма/Проект/Инвестиционно 

предложение 

Връзка с ИП на „Химиндъстриис“ ООД от гледна 

точка на кумулиране на въздействието върху 

околната среда и здравето на хората   * 

зала и фотоволтаична централа с мощност 30 

kW на покрива на кравефермата” в имоти с 

№№ 297007 и 297008 в землището на с. 

Ситово, общ. Болярово  

отстоянието е над 6 km. 

41 Изграждане на животновъдна ферма до 120 

броя телета, закупуване на оборудване и 

земеделска техника” в имот № 000200 в 

землището на с. Иглика, общ. Болярово  

Идентично с инвестиционно предложение № 33 – 

отстоянието е над 8 km. 

42 Промяна предназначение за обект: „БС 5141” 

за телекомуникационно оборудване и 

съоръжения на техническата инфраструктура 

в част от поземлен имот с идентификатор 

43459.47.30 по КККР на с. Лесово, общ. 

Елхово, обл. Ямбол” 

Телекомуникационното оборудване няма връзка с 

настоящото инвестиционно предложение - отстоянието е 

над 20 km, което изключва възможност за кумулиране на 

въздействия 

43 Създаване на трайни насаждения - овощни 

дръвчета - сливи 47,000 дка и череши 13,800 

дка в поземлени имоти с идентификатор 

83051.43.23, 83051.19.9, 83051.46.19 по КККР 

на с. Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, 

изграждане на телена ограда около 

насажденията и закупуване на специализирана 

земеделска техника” 

Идентично с инвестиционно предложение № 32 – 

отстоянието е над 7 km. 

44 Изграждане на предприятие за преработка на 

млечни продукти и складова дейност” в имоти 

с №№ 297004 и 297006 в землището на с. 

Ситово, общ. Болярово 

Идентично с инвестиционно предложение № 33 – 

отстоянието е над 6 km. 

45 Изграждане на трайни насаждения в 

землището на с.Воден, общ.Болярово 

ИП предвижда създаване на трайни 

насаждения - овощни дръвчета - сливи в 

имоти с №№ 032030, 032036, 035001; 035002, 

037023, 091017, 091020, 091023, 091034, 

091035, 091038, 091046, 091054, 091065, 

092003, 092005 с обща площ 510,256 дка. в 

землището на с. Воден общ. Болярово. Ще 

бъде изградена ограда от дървени колове и 

бодлива тел 

Идентично с инвестиционно предложение № 32 – 

отстоянието е над 10 km. 

* Без отчитане на въздействието върху защитените зони, което е предмет на ДОСВ 
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1.3.ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Площадката, на чиято територия се предвижда изграждането на Технологичен 

комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт, се 

намира в ПИ № 024023, в землището на с. Мамарчево ЕКАТТЕ 46958, община Болярово, 

област Ямбол. В Приложение № 2 са представени скица на имота, върху който ще се 

реализира инвестиционното предложение и копие на нотариален акт за собственост на 

имота. 

Имотът се намира в местността „Болярски път“ при граници и съседи: 

 ПИ № 000317, пасище мера  

 ПИ № 000337, полски път 

 ПИ № 000321, Дере, овраг, яма; 

 ПИ № 024024, Нива. 

В непосредствена близост от север минава третокласен път от Републиканската пътна 

мрежа III-7904. 

Достъпът до площадката се осъществява по новопроектирана пътна връзка към имота 

в обслужващата зона на път III-7904 „Кръстовище път II-79 М. Шарково-Воден-

Странджа“ при km 1+605 дясно, за което е наличен съгласувателен протокол от 29.09.2017г. 

(на комисия от представител на Областно пътно управление – Ямбол, представител на 

сектор Пътна полиция при Областна дирекция на МВР – Ямбол и представител на 

възложителя). Копие на протокола е представено в Приложение № 2.  

На Фигура 1.3-1 е представена карта с местоположението на с. Мамарчево и другите 

населени места в района на инвестиционното предложение.  
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Фигура 1.3-1 Местоположение на площадката и най-близко разположените населени 

места 

На Фигура 1.3-2 е представено местоположението на площадката на 

инвестиционното предложение спрямо урбанизираната територия на с. Мамарчево. 

 

Фигура 1.3-2 Местоположение на площадката на ИП спрямо урбанизираната територия 

на с. Мамарчево 

В следващата таблица е представен координатен регистър на чупките на ПИ № 

024023, 46958- с. Мамарчево, общ. Болярово: 
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Таблица 1.3-1 Координатен регистър на чупките на ПИ № 024023 

Точка № Координатна с-ма WGS84 Точка 

№ 

Координатна с-ма WGS84 

В L В L 

1 42° 7'12.84" 26°47'49.37" 10 42° 7'16.27" 26°48'0.52" 

2 42° 7'13.50" 26°47'50.07" 11 42° 7'14.81" 26°47'59.94" 

3 42° 7'14.13" 26°47'50.53" 12 42° 7'13.77" 26°47'59.86" 

4 42° 7'15.19" 26°47'51.66" 13 42° 7'13.53" 26°48'0.03" 

5 42° 7'16.38" 26°47'53.49" 14 42° 7'12.99" 26°47'59.96" 

6 42° 7'17.01" 26°47'54.71" 15 42° 7'12.67" 26°47'59.46" 

7 42° 7'17.19" 26°47'55.64" 16 42° 7'12.23" 26°47'59.23" 

8 42° 7'17.22" 26°47'57.39" 17 42° 7'11.56" 26°47'59.38" 

9 42° 7'16.66"С 26°47'58.76"  

На Фигура 1.3-3 е представена площадката на инвестиционното предложение и 

сградите и съоръженията, които ще бъдат изградени за целите на настоящото инвестиционно 

предложение. 

 

Фигура 1.3-3 Разположение на съоръженията на територията на площадката на 

инвестиционното предложение 

Най-близката жилищна територия е с. Мамарчево, като жилищните сгради отстоят на 

разстояние над 1 100 m западно от границите на предприятието. Общинският център, гр. 
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Болярово е разположен на разстояние над 2,5 km север-североизточно от границите на 

обекта. 

Най-близките чувствителни обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 

29в от ДР на ЗООС са: 

 кметство на с. Мамарчево (поз. 1 на Фигура 1.3-4) – на разстояние над 1 400 m 

западно от границите на обекта; 

 ЦДГ Здравец, гр. Болярово (поз. 4 на Фигура 1.3-4) – на разстояние над 2,8 km 

север-североизточно; 

 СОУ Д-р Петър Берон (поз. 3 на Фигура 1.3-4) – на разстояние над 2,8 km 

север-североизточно; 

 сграда на община Болярово (поз. 2 на Фигура 1.3-4) – на разстояние над 3,1 km 

север-североизточно. 



Доклад за ОВОС на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, 

въглеводородни разтворители и спирт” 

31 

 

 

 

Фигура 1.3-4 Местоположение на площадката на ИП и отстояния до най-близките 

населени места и чувствителни обекти 

1.4.ИНФРАСТРУКТУРА 

За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на 

нова пътна инфраструктура, с изключение на изграждането на вътрешни пътища в имота. 

Достъпът до площадката на ИП е осигурена по съществуващата пътна мрежа – третокласен 

път от Републиканската пътна мрежа III-7904. Имотът ще бъде електроснабден чрез 

изграждането на нов трансформаторен пост в ПИ 024023 по КВС на с. Мамарчево.  

Предвижда се изграждането на канализация и водоснабдителна мрежа (вкл. собствен 

водоизточник за производствени води).  

Изкопните работи ще бъдат на стандартна дълбочина. 
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Новата инфраструктура в имота включва: електро трансформатор, сондаж за вода, 

водоохладителен басейн с водоохладителни кули, вътрешни пътища и пътна връзка в 

обслужващата зона на път III-7904 „Кръстовище път II-79 М. Шарково-Воден-Странджа“ при 

km 1+605 дясно, сграда с офиси и битови помещения. 

Част „Електроснабдяване“ 

Необходимата мощност от 250 kW за технологичния комплекс ще бъде осигурена 

чрез изграждане на нов трансформаторен пост в имота, съгласно становище на 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД с Изх. № 7129742-1/13.10.2017 г. – Приложение № 2. 

Трансформаторният пост ще бъде ситуиран в северната част на имота, непосредствено до 

уличната регулация, като ще бъдат спазени сервитутните отстояния съгласно Наредба № 16 

за сервитутите на енергийните обекти, с възможност за обслужване с автомобилен 

транспорт. Трафопостът ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа – стълб 

№ 190/13/6/16, извод СН „Болярово“, подстанция „Елхово“.  

Част „ВиК“ 

Вода за производствени нужди ще се осигури от новопроектиран сондаж в границите 

на имота. Сондажът е предвиден да се разположи в североизточната част на имота, в 

непосредствена близост до производственото хале. 

По запитване на възложителя, от страна на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол са предоставени 

конкретни изходни данни и изисквания за проектиране на водопроводно отклонение за 

имота, на който ще се изгради технологичния комплекс (с писмо от 04.10.2017 г. – 

Приложение № 2). Съгласно становище на ВиК дружеството водовземането за питейно-

битови нужди може да се осъществи от хранителния водопровод на с. Мамарчево с диаметър 

Ø150 mm/АЦ/, на дълбочина 1,20 m, след общия водомер за селото, чрез изграждане на 

уличен водопровод и водопроводно отклонение от него.  

Предвиден е охладителен басейн, водата в него ще се съхранява и като резерв за 

противопожарни нужди.  

Предвиден е дренажен резервоар за аварийни ситуации и разливи на оборотна вода, 

суровини или продукти, снабден с кало-маслоуловител.  

Предвидена е вътрешноплощадкова ВиК мрежа. В резултат на извършваните 

дейности на производствената площадка ще се формират единствено битово-фекални 

отпадъчни води от жизнената дейност на служителите и работниците. Предвидена е изгребна 

водонепропусклива яма в границите на имота, където те ще се отвеждат.  
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Част „Пътна“ 

Ще бъдат изградени вътрешни пътища в границите на имота, за достъп до отделните 

сгради и съоръжения. 

Достъпът до площадката се осъществява по новопроектирана пътна връзка към имота 

в обслужващата зона на път III-7904 „Кръстовище път II-79 М. Шарково-Воден-

Странджа“ при km 1+605 дясно, за което е наличен съгласувателен протокол от 29.09.2017г. 

(на комисия от представител на Областно пътно управление – Ямбол, представител на 

сектор Пътна полиция при Областна дирекция на МВР – Ямбол и представител на 

възложителя). Копие на протокола е представено в Приложение № 2 

1.5.НЕОБХОДИМИ ПЛОЩИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ 

Площта на имота – 29,200 дка е достатъчна, за да бъде реализирано инвестиционното 

предложение.  

За целите на инвестиционното предложение ще бъдат изградени посочените на 

Фигура 1.3-3 съоръжения. Площта на терена е достатъчна, за да бъде реализирано 

инвестиционното предложение. Теренът предлага достатъчно място за изграждане на подход 

към склада за готова продукция за експедиция.  

1.6.ЕТАПИ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1.6.1. Строителство 

Строителните дейности ще се извършат на поетапно, като срокът за реализация на 

инвестиционното предложение е пряко свързан с доставката и монтажа на оборудването. 

Междувременно ще бъдат изградени сградния фонд, фундаментите за разполагане на 

инсталациите и складовите стопанства, нова пътна инфраструктура (в имота), канализация, 

водоснабдителна мрежа и електро-преносна мрежа. Изкопните работи ще бъдат на 

стандартна дълбочина. 

По време на строителството се предвижда персонал за управление на проекта, 

административен персонал, строителни и монтажни специалисти, и специалисти по 

провеждане на изпитания в процеса на пуска и въвеждането на новата инсталация в 

експлоатация. 

Етапът на строителство е разгледан в шест подетапа, като за всеки един подетап са 

определени броя на работещите. Общото количество участници във всеки подетап са 

показани в Таблица 1.6-1. 

След инсталиране, оборудването ще бъде подвързано с необходимите комуникации 

(пара, вода, ел. захранване, технологични линии) към него. 
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Таблица 1.6-1 Необходим персонал по време на строителство 

Етапи Дейности Необходим персонал 

I Подготовка и мобилизация на екипа 10 

II 
Почистване на терена, изграждане на подземни комуникации и 

електро-преносна мрежа 
10 

III Изграждане на надземни комуникации 10 

IV Монтаж на основното оборудване 10 

V Монтаж на спомагателното оборудване 10 

VI Пуск, наладка и въвеждане в експлоатация 5 

Освен превоза на персонал, строителният етап включва и строително транспортни, 

машинно-транспортни дейности, както монтажни работи и тежкотоварни превози. 

Ежедневно на площадката се очаква да влизат едно лекотоварно и едно тежкотоварно 

превозно средство. За периода на строителство се очаква включването на около 4 строителни 

машини. За доставка на суровини и материали за строителството на обекта, ще се използва 

вече изградената пътна инфраструктура. 

1.6.2. Експлоатация 

Инвестиционното предложение предвижда годишна експлоатация на съоръженията за 

производство на етанол и въглеводородни разтворители около 7200 часа и 2400 часа на 

инсталацията за производство на етерични масла.  

Общата численост на експлоатационния персонал на площадката ще бъде до 120 

човека, от които: 

 3 екипа по 6 работника на дневна и нощна смяна към инсталацията за 

производство на етерични масла/ 12 служителя в денонощие или общо 36 човека; 

 3 екипа по 8 работника на дневна смяна и 6 човека на нощна смяна към 

инсталацията за производство на етанол/ 14 служителя в денонощие или общо 42 човека; 

 3 екипа по 6 работника на дневна смяна и 4 човека на нощна смяна към 

инсталацията за производство на въглеводородни разтворители/ 10 служителя в денонощие 

или общо 30 човека. 

 Персонал за административни дейности и ремонтно-механичен цех – 10 

човека. 

Работният процес ще бъде на две смени по 12 часа, а персонала за административни 

дейности – с едносменен режим на работа. 
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1.6.3. Закриване и рекултивация 

Производствената площадка ще се експлоатира минимум 15 години, след което в 

зависимост от пазарните условия е възможно на базата на разработен проект за 

рехабилитация да се реконструира с цел промяна на целевия продукт или повишаване на 

ефективността на производството.  

1.7.ОПИСАНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В 

НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ И АКО Е ПРИЛОЖИМО - НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО СЪБАРЯНЕ И 

РАЗРУШАВАНЕ, КАКТО И ИЗИСКВАНИЯТА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДИТЕ И ЗЕМНИТЕ 

НЕДРА - НА ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО И НА ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Изграждането на новата инсталация не е свързано със събаряне и разрушаване на 

стари постройки. 

За обекта няма забрани за строителство или за предвижданата дейност. 

Строителните дейности са подробно описани в т. 1.6.1. Предвижданите за използване 

водни ресурси са описани в т. 1.8.6.  

Използваните ресурси, суровини и материали по време на строителството са описани 

в т. 1.8.4.1, 1.8.5.1 и 1.8.5.2. 

1.8.ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ И ДЕЙНОСТИ), НАПРИМЕР 

ЕНЕРГИЙНИ НУЖДИ И ИЗПОЛЗВАНА ЕНЕРГИЯ, ЕСТЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО НА 

ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВОДИТЕ, ЗЕМНИТЕ 

НЕДРА, ПОЧВИТЕ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ) 

1.8.1. Описание на основните характеристики на производствения процес 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на технологичен комплекс за 

следните дейности: 

 производство на етерични масла – до 0.5 тона на денонощие,  

 производство на въглеводородни разтворители – до 10 тона на денонощие, 

 производство на спирт – до 10 тона на денонощие и 

По-долу е представена подробна информация за различните процеси, които ще се 

извършват на площадката: 

Производство на етерични масла: 

Етерично маслените култури ще се преработват посредством екстракция с водна пара. 

Суровината ще се набавя от местни производители в района на технологичния комплекс. 

Съхранението на суровината ще бъде на площадка на технологичния комплекс, като се 
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предвижда времето за съхранение да е минимално. Подготовката за екстракция представлява 

раздробяване на растителната маса със силажорезка. Екстракцията се извършва в специален 

дестилационен съд (казан) снабден с перфорирано дъно през което се подава водна пара, 

капак с парова тръба, свързана с кондензатор. Преминалите през кондензатора водни пари се 

кондензират и се охлаждат в охладител. Кондензатът се събира във флорентински съд, в 

който етеричното масло увлечено от водните пари се разделя от подмаслената вода. Готовият 

продукт се съхранява в съдове от неръждаема стомана с обем до 100 литра.  

Производството изисква силажорезка, парогенератор (парен котел), казан, 

кондензатор и флорентина.  

Охлаждащата вода необходима за кондензатора е оборотна от охладителен басейн и 

се добавя от собствен водоизточник чрез сондаж.  

Парогенераторът ще използва възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, слама 

и др. растителни селскостопански продукти.  

Отпадъците и въздействието на околната среда са ограничени до получаване на 

екстрахирана растителна маса. Тя ще се използва за гориво за парогенератора след 

изсушаване и пелетиране. 

Предвиденият годишен обем на производството е до 2000 kg. 

На следващата Фигура 1.8-1 е представена схема на инсталацията и съоръженията за 

производството на етерични масла: 

 

Фигура 1.8-1 Схема на производството на етерични масла 

Принцип на работа  

В казан (общо 4 броя) поз.1 на Фигура 1.8-2 се зарежда растителна маса. При 

необходимост се раздробява, посредством силажорезка. Казанът е с подвижен капак поз.1.1 
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на Фигура 1.8-2 и кош поз.1.2, чрез който отработената растителна маса се изважда. На 

дъното на казана е монтирано перфорирано второ дъно поз.1.3, през което се пропуска водна 

пара през растителната маса. капакът се свързва с кондензатора поз. 2 посредством парова 

тръба поз. 1.4.  

Всички операции по повдигане, преместване на казана 1, капака 1.1, коша 1.2 се 

извършват с кран 13 с товароносимост 3.2 тона. Кранът представлява електротелфер 

монтиран на подвижен монорелсов път, монтиран на двурелсов път. Подкрановият път е с 

дължина 25 m и широчина 9 m. 

От казана 1, водните пари увлекли етерично масло се кондензират в кондензатор поз.2 

От кондензатора горещия воден кондензат се охлажда в охладител поз. 3 охладената водно - 

маслена емулсия се разделя във фазоразделител – флорентина поз.4. на два слоя, горен 

маслен и долен, подмаслена вода. 

От флорентината 4 етеричното масло се събира в съд за етерично масло поз. 5. 

Подмаслената вода, от флорентина 4, се подава в междинен съд за подмаслена вода поз.4.2 

посредством помпа поз. 4.1. 

От съда за подмаслена вода 4.2 посредством дозираща помпа поз 4.3 се зарежда 

подмаслена вода в кохобационна колона поз. 6. през кондензатор на кохобационна колона 

поз. 7, където при кондензацията на парите от кохобационната колона 6 се загрява 

подмаслената вода. Загрятата подмаслена вода се подава във върха на кохобационната 

колона 6, която е пълна с пълнеж от рашигови пръстени поз. 6.1. Изпарението на 

подмаслената вода става в изпарител поз.6.2 с директна пара. 

Парите от върха на кохобационна колона 6 се отвеждат в кондензатор поз. 7, 

кондензатът се охлажда в охладител поз. 8 и охладената водно - маслена емулсия се разделя 

във фазоразделител – флорентина поз.9. на два слоя, горен маслен и долен, подмаслена вода. 

От флорентината 9 етеричното масло се събира в съд за етерично масло поз. 5. Подмаслената 

вода, от флорентина 9, се подава посредством помпа поз. 9.1 в съд за конденз поз. 10.1 на 

парогенератор – парен котел поз.10. 

Парогенераторът – парен котел 10, се зарежда от водопровод с вода посредством 

помпа 11.1. Водопроводната вода се омекотява в омекотител 11, зареден с катийонит. От съд 

за конденз 10.1 посредством помпа 10.4 парния котел се зарежда с конденз. Парният котел е 

снабден с нивомерни уреди, термометър и манометър. Горивното устройство на парния 

котел 10.2 е приспособено да изгаря екстрахиран растителен материал. Изпускащото 

устройство – комин 10.3 отвежда димните газове от парния котел. 

Охлаждащата вода необходима за кондензатори 2, 7 и хладници 3, 8 циркулира през 

охладителна кула 12, където се охлажда. Циркулацията през кулата, кондензаторите и 
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хладниците става посредством помпа 12.1. през охладителната кула преминава въздух 

посредством вентилатори 12.2. 

Достъпът до капаци 1.1 и парни тръби 1.4 е възможен с помощта на площадки 14 с 

които е снабден всеки дестилационен казан 1. Казаните 1, кондензаторите и охладителите са 

монтирани на крака, които са свързани с площадките 14. петите на площадките са шест броя 

с размери 250х250 mm и са анкерирани. Натоварването е 0.8 kg/cm
2
 (0.08 МРа) 
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Фигура 1.8-2 Схема на съоръженията за производство на етерични масла 

 

 



Доклад за ОВОС на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, 

въглеводородни разтворители и спирт” 

40 

 

Режим на работа 

Зареждане  

Зареждането на казана става посредством кош 1.2 в който се насипва етерично 

маслената растителна суровина. Насипването става по етапно, като насипваната суровина се 

уплътнява периодично по време на насипването. Количеството насипана суровина е до 1200 

кг. тази операция включва вдигане и преместване на капак 1.1 и парова тръба 1.4, поставяне 

на кош 1.2 в казана 1. тези операции стават с помощта на кран 13. Времето за насипването на 

кош 1.2 зависи от вида на суровината и начина на уплътняване. Средно за култури, при които 

не е необходимо раздробяване на етерично маслената растителна суровина зареждането 

отнема 45 мин. Времето за свалянето на капака и парната тръба, изваждането на коша с 

екстрахирана етерично маслената растителна суровина, поставяне на кош със свежа 

суровина и затваряне на казана с капака и парната тръба е 15 мин. 

След зареждането на казана 1 се монтират обратно капак 1.1 и парова тръба 1.4. те 

свързват казана 1 с кондензатор 2. Подава се пара от парен котел 10 през перфорираното 

второ дъно 1.3 на казан 1, парата се разпределя по цялата площ на казана 1 и равномерно 

преминава през етерично маслената растителна суровина. След загряването на суровината 

започва дестилация на водна пара, която увлича етеричното масло.  

Водните пари преминават през парова тръба 1.4 и в кондензатор 2 се кондензират. 

Горещата водно маслена емулсия се охлажда в охладител 3 и се разделят във флорентина 4. 

Времето за екстракция зависи от вида на етерично маслената растителна суровина, средно е 

от 2.5 до 3 часа. 

Средното време за оборот на един казан, от зареждане до изваждане на кош е 3 часа. 

Отделената от флорентините подмаслена вода се събира и периодично да се 

дестилира в кохобационната колона. Отделения от дъното на кохобатора кондензат се 

използва за зареждане на парния котел. Времето за преработката на 1000 l подмаслена вода е 

1.5 часа. 

Персонал 

Производството на етерични масла е с денонощен режим. На смяна продължаваща 12 

часа са необходими шест работника. 

За насипване на един кош са необходими двама работника без специална 

квалификация и един работник правоспособен за работа с мотокар/газокар или друг вид 

челен товарач. 

За зареждането на кош в казана и изваждането му са необходими двама работника 

обучени за работа с подемни съоръжения (кран). 
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За работа с парния котел, контролно измервателните прибори и управлението на 

процесите е необходим един работник квалифициран за работа за съдове под налягане. 

Материални и енергийни разходи 

В един казан се зареждат средно 1200 kg етерично маслената растителна суровина, 

38500 kg/d. 

За екстракцията на 1000 kg суровина са необходими 1500 kg водна пара, с налягане 8 

bar или 2400 kg/h. 

За получаването на 1000 kg водна пара са необходими 1005 l вода, в това число 250 l 

омекотена вода и 755 l кондензат или 2410 l/h. 

Разход на омекотена вода е 600 l/h и на кондензат - 1810 l/h. 

За кондензация и охлаждане са необходим 1700 l за екстракцията на 1200 kg суровина 

или 2000 l/h. Водата е оборотна. 

За производството на необходимата топлинна енергия, разходът на горива е: 

- котелно гориво 73 kg/h. 

- или слама 170 kg/h. 

Консумация на ел. енергия - 18 kWh. 

Таблица 1.8-1 Съоръжения и оборудване  

Вид Поз. Размери Забележка 

Казан 1 Диаметър 1900 mm 

Височина 2350 mm. 

Обем 5.7 m
3
 

Цилиндричен съд с конично  дъно. Изработен от 

неръждаема стомана с деб. 4 mm 

Капак  1.1 Диаметър 1950 mm 

Височина   500  mm 

Обем 0.3 m
3
 

Конус с височина 350  mm и цилиндрична част с 

височина 150 mm. изработен от неръждаема стомана 

с деб. 4  mm. 

Кош  1.2 Диаметър 1850 mm 

Височина 1900 mm  

Обем 5.1 m
3
 

Цилиндричен съд изработен от перфорирана 

неръждаема стомана с деб. 4 mm. 

Перфорирано дъно 1.3 Диаметър 1900 mm 

Повърхност 2.8 m
2
 

Оребрен диск, изработен от перфорирана 

неръждаема стомана с деб. 4 mm. Диаметър на 

перфорацията Ø 5  mm 

Кондезатор 2 Диаметър 600 mm. 

Дължина 3000 mm. 

Повърхност  15 m
2
 

Водотръбен топлообменен апарат с повърхност 15 

м². Диаметър на тръбите Ø 20  mm. Изработен от 

неръждаема стомана с деб. 3  mm. 

Хладник 3 Диаметър 400 mm. 

Дължина 2000 mm. 

Повърхност  5 m
2
 

Водотръбен топлообменен апарат с повърхност 5 м². 

Диаметър на тръбите Ø 20  mm. Изработен от 

неръждаема стомана с деб. 3  mm. 
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Вид Поз. Размери Забележка 

Флорентински съд 4 Диаметър 630 mm. 

Височина 1600 mm  

Обем 0.4 m
3
 

Цилиндричен съд с конично  дъно. Изработен от 

неръждаема стомана с деб. 3 mm 

Помпа 4.1 1500 l/h 

2.5 bar 

Центробежна помпа с ел.двигател  1.5 kWat 

Съд за подмаслена 

вода 

4.2 Диаметър 1600 mm. 

Височина 2000 mm  

Обем 4.2 m
3
 

Цилиндричен съд с конични  дъна. Изработен от 

неръждаема стомана с деб. 3 mm 

Дозираща помпа 4.3 1500 l/h 

2.5 bar 

Бутална  помпа с ел.двигател  2.5 kWh 

Съд за етерично 

масло 

5 Диаметър 470 mm. 

Височина 600 mm  

Обем 0.1 m
3
 

Цилиндричен съд с плоски дъна. Изработен от 

неръждаема стомана с деб. 2 mm 

Кохобационна 

колона 

6 Диаметър 950 mm. 

Височина 5000 mm  

Обем 3.5 m
3
 

Цилиндричен съд с конично  дъно. Изработен от 

неръждаема стомана с деб. 3 mm 

пълнеж от рашигови 

пръстени 

6.1 Диаметър 20  mm 

Височина 20 mm 

Насипен обем 1000 l 

Керамични  (порцеланови) пръстени 

Изпарителен куб 6.2 Диаметър 1600 mm. 

Височина 2000 mm  

Обем 4.2 m
3
 

Цилиндричен съд с конични  дъна. Изработен от 

неръждаема стомана с деб. 4 mm 

Кондензатор 7 Диаметър 600 mm. 

Дължина 3000 mm. 

Повърхност  15 m
2
 

Водотръбен топлообменен апарат с повърхност 15 

м². Диаметър на тръбите Ø 20 mm. Изработен от 

неръждаема стомана с деб. 3  mm. 

Хладник 8 Диаметър 400 mm. 

Дължина 2000 mm. 

Повърхност  5 m
2
 

Водотръбен топлообменен апарат с повърхност 5 м². 

Диаметър на тръбите Ø 20  mm. Изработен от 

неръждаема стомана с деб. 3  mm. 

Флорентински съд 9 Диаметър 630 mm. 

Височина 1600 mm  

Обем 0.4 m
3
 

Цилиндричен съд с конично  дъно. Изработен от 

неръждаема стомана с деб. 3 mm 

помпа 9.1 1500 l/h 

2.5 bar 

Центробежна помпа с ел.двигател  1.5 kWh 

Парен котел 10 Пара 2500 kg/h 

Налягане 8 bar 

КПН/Г 2500/8 

Съд за конденз 10.1 Диаметър 1600 mm. 

Височина 2000 mm  

Обем 4.2 m
3
 

Цилиндричен съд с конични  дъна. Изработен от 

неръждаема стомана с деб. 3 mm 

Горивно устройство  10.2 500 kg/h екстрахирана Комбинирано горивно устройства с твърдо и течно 
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Вид Поз. Размери Забележка 

растителна маса 

168 kg/h нафта 

гориво 

Комин  10.3 Диаметър 300 mm. 

Височина 15000 mm 

Стоманена тръба с деб. 6  mm. 

Бутална помпа  10.4 1500 l/h  

10 bar 

Бутална  помпа с ел.двигател  2.5 kWh 

Омекотителна 

инсталация 

11 Диаметър 600  mm. 

Височина 1800 mm. 

Обем 0.5 m
3
 

Цилиндричен съд пълен с катионит 

Бутална помпа 11.1 1500 l/h 

10 bar 

Бутална  помпа с ел.двигател  2.5 kWh 

Охладителна кула  12 Ширина 2000 mm. 

Дължина 3000 mm. 

Пластмасов пълнеж 

Помпа 

циркулационна 

12.1 3000 l/h 

2.5 bar 

Центробежна помпа с ел.двигател  2.5 kWh 

Вентилатор 12.2 Дебит 600 m
3
/h 

 

Центробежен вентилатор 0.3 kWh 

Кран 13 Товароподемност 3.2 t.  

Работна площадка 14 Работна височина 1200  

mm. 

 

 

Производство на въглеводородни разтворители 

Представлява процес на фракционна дестилация на смеси. Суровината за 

производството на разтворители са газови кондензати получени при производството на 

природен газ. Това е бензинно подобна фракция с примерен състав: наситени и ненаситени 

въглеводороди с дължина на въглеродната верига С5-С12. Ще се съхраняват в подходящи 

резервоари с обем до 100 m
3
, при спазени противопожарни мерки и изисквания. 

Преработката представлява фракционна дестилация до температура 240-250ºС. 

Процесът протича при загряване на суровината в тръбен нагревател, еднократно изпаряване 

в изпарител, фракциониране на парите в дестилационна колона и кондензация в дефлегматор 

(кондензатор). 

Кондензатът се охлажда и готовият продукт се съхранява в резервоари по 50 m
3
. 

Посредством добавяне на етилацетат и бутилацетат разтворителите се кондиционират. 

Процедурата се налага, за да се повиши разтварящата способност на продукта. При смесване 

на въглеводороди и естери не настъпват химически взаимодействия. Смесването се извършва 

директно в резервоарите за съхранение на готовите разтворители.  
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На Фигура 1.8-3 е представена схема на инсталацията и съоръженията за 

въглеводородни разтворители: 

 

Фигура 1.8-3 Схема на производството на въглеводородни разтворители 

Производството изисква резервоарно стопанство, тръбен нагревател, дестилационни 

колони, дефлегматори (кондензатори), охладители, помпи и др. Охлаждащата вода ще бъде 

оборотна от охладителен басейн. Загряването на суровината в тръбния нагревател ще бъде с 

течно котелно гориво или с използването на възобновима растителна суровина. 

Резервоарното стопанство ще бъде за съхранение на изходната суровина и на 

произведените разтворители. Предвижда се монтиране на 4 цистерни по 100 m
3
 за суровина – 

вертикални, изработени от листова стомана, с диаметър 4 700 mm и височина 5 900 mm. 

Произведените разтворители ще се съхраняват в 6 цистерни по 50 m
3
 – вертикални, 

изработени от листова стомана, с диаметър 4000 mm и височина 4100 mm.  

Отделно, на площадката ще се съхраняват етилацетат и бутилацетат във варели, с 

максимален общ капацитет 3 t.  

Тръбният нагревател представлява тръбна пещ с обща (радиантна конвективна) 

повърхност 22 m
2
. За суровина за горене ще използва с предимство раздробена слама, а като 

допълващо гориво – течно котелно гориво. 

Принцип на работа 

1. Суровината от резервоар 1.1 (Фигура 1.8-4) посредством помпа 1.7 постъпва в 

подгревател 2.5.  

2. Загрятата суровина постъпва в средната част на колона 2.1 (Фигура 1.8-4). От 

върха на колоната парите на дестилата се кондензират в кондензатор – дефлегматор 2.2. 

Кондензът преминава през фазоразделител 2.3, където течната фаза се връща във върха на 
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колона 2.1 за оросяване на колоната. Некондензираните пари и увлечения кондензат се 

подават в охладител 2.4, от където постъпват в средата на колона 3.1. От дъното на колона 

2.1 част от кубовия остатък с примерен състав С9-С12 се подава с помпа 4.3 в тръбен 

нагревател - тръбна пещ 4.1. друга част през охладител 4.4 се отвежда в резервоар 1.2. 

3. В колона 3.1 парите от върха на колоната се кондензират в кондензатор – 

дефлегматор 3.2. Кондензът преминава през фазоразделител 3.3, където течната фаза се 

връща във върха на колона 3.1 за оросяване на колоната. Некондензираните пари и 

увлечения кондензат се подават в охладител 3.4, от където охладения кондензат с примерен 

състав С5-С7 посредством помпа 3.5 се отвежда в резервоар 1.4. От дъното на колоната 

кубовия остатък с примерен състав С7-С9 се подава с помпа 3.7 в охладител 3.6 и се отвежда 

в резервоар 1.3 Изпаряването в колона 3.1 е индиректно с изпарител 3.8. 

4. В тръбна пещ 4.1 кубовият остатък се загрява до кипене. Загретият кубов остатък 

загрява подгревател 2.5 и изпарител 3.8. Тръбната пещ е с комбинирано горивно устройство 

4.2, приспособено за изгаряне на котелно гориво и слама. Димните газове от тръбната пещ се 

извеждат в атмосферата посредством изпускателно устройство – комин 4.6 

5. Маслонагревател 5.1 служи за загряване на подгревател 6.6, изпарител 6.9 и 

изпарител 7.6. Маслонагревателят е снабден с комбинирано горивно устройство 5.2, 

приспособено за изгаряне на котелно гориво и слама. Димните газове от маслонагревателя се 

извеждат в атмосферата посредством изпускателно устройство – комин 4.6, общ и за тръбна 

пещ 4.1. 

6. От резервоар 1.2 продукт с примерен състав С9-С12 се подава с помпа 6.7 в 

подгревател 6.6. Загретият продукт с примерен състав С9-С12 се подава в средната част на 

колона 6.1. От върха на колоната парите със състав С9-С11 на дестилата се кондензират в 

кондензатор – дефлегматор 6.2. Посредством помпа 6.3 кондензатът се връща като флегма в 

горната част на колона 6.1 за оросяване. Флегмата преминава през регулатор на флегмата 6.4. 

От кондензатор – дефлегматор 6.2 останалата част на кондензатът се подава в средата на 

колона 7.1. От дъното на колона 6.1 кубов остатък с примерен състав С10-С12 се подават в 

охладител 6.5, от където с помпа 6.8 се подават в резервоар 1.5. изпарението в колона става 

посредством изпарител 6.9. 

7. В средата на колона 7.1 се подава кондензат от върха на колона 6.1. От върха на 

колона7.1 парите с примерен състав С8-С10 на дестилата се кондензират в кондензатор – 

дефлегматор 7.2. Посредством помпа 7.3 кондензатът се връща като флегма в горната част на 

колона 7.1 за оросяване. Флегмата преминава през регулатор на флегмата 7.4. От 

кондензатор – дефлегматор 7.2 останалата част на кондензатът се подава в резервоар 1.7 с 

помощта на помпа 7.7. От дъното на колона 7.1 кубов остатък с примерен състав С9-С11 се 
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подават в охладител 7.5, от където с помпа 7.8 се подават в резервоар 1.6. Изпарението в 

колона става посредством изпарител 7.5. 

8.  Охлаждащата вода необходима за кондензатори – дефлегматори 2.2, 2.4, 3.2, 3.4, 

6.2, 7.2 и хладници 3.6, 6.5, 7.5 циркулира през охладителна кула 8.1, където се охлажда. 

Циркулацията през кулата, кондензаторите и хладниците става посредством помпа 8.2. през 

охладителната кула преминава въздух посредством вентилатори 8.5. Охлаждащата вода се 

подава към инсталацията през колектор 8.3, а се връща през колектор 8.2 
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Фигура 1.8-4 Схема на съоръженията за производство на въглеводородни разтворители 
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Таблица 1.8-2 Обем на резервоари за съхранение и геометрични размери 

Вид на резервоара Съхранявано вещество: Обем  

[m
3
] 

Размери: [mm] 

Диаметър х Височина 

Суровина 

разтворител 

Газов кондензат С5 – С12 100 4700 х 5900 

Суровина 

разтворител 

Газов кондензат С5 – С12 100 4700 х 5900 

Суровина 

разтворител 

Газов кондензат С5 – С12 100 4700 х 5900 

Суровина 

разтворител 

Газов кондензат С5 – С12 100 4700 х 5900 

Краен продукт 

разтворител 

Дестилат - газов кондензат фракция: С5-С7 50 4000 х 4100 

Краен продукт 

разтворител 

Дестилат - газов кондензат фракция: С6-С8 50 4000 х 4100 

Краен продукт 

разтворител 

Дестилат - газов кондензат фракция: С7-С9 50 4000 х 4100 

Краен продукт 

разтворител 

Дестилат - газов кондензат фракция: С8-С10 50 4000 х 4100 

Краен продукт 

разтворител 

Дестилат - газов кондензат фракция: С9-С11 50 4000 х 4100 

Краен продукт 

разтворител 

Дестилат - газов кондензат фракция: С10-С12 50 4000 х 4100 

Материални и енергийни разходи 

За преработката на 1 тон суровина - газов кондензат се изразходват следните 

енергоносители: 

- котелно гориво 73 kg/h. 

- или слама 170 kg/h. 

За кондензация и охлаждане е необходима вода - 3000 l/h. Водата е оборотна. 

За доливане (загуби от изпарение) са необходими 300 l/h. 

Консумация на ел. енергия  - 30 kWh. 

За денонощие: 

- суровина - 10000 kg 

- котелно гориво 1800 kg 

- или слама 4100 kg 

- Вода 7200 l. 
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Производство на етанол/ спирт: 

Ще бъде ферментационно от зърнена суровина. Суровината ще се доставя от 

производители в района. Ще се съхранява в собствено складово стопанство състоящо се от 

везна 1.1 (Фигура 1.8-5) за претегляне на постъпващата зърнена суровина, бункер 1.2 за 

разтоварване, класификатор 1.3 за отделяне на примесите и силози 1.4.  

Преработката включва класифициране и раздробяване на зърното във валцова 

мелница 2.1 (Фигура 1.8-5), смесване на зърненото брашно с вода до каша в смесител 2.2, 

разваряване в непрекъснат разварник 2.4, охлаждане в изпарител 2.5 и охладител 2.8 и 

непрекъснато озахаряване в проточен апарат озахарител 2.9 с амилотични ензимни 

препарати. Готовата озахарена зърнена каша се подава с помпа 2.7 за ферментация. 

Ферментацията с дрожди ще е непрекъсната в проточни ферментатори 3.4; 3.5. 

Подготовката за ферментация на дрождената култура се извършва във ферментатори 3.1; 3.2. 

По време на ферментацията е необходимо разбъркване което се извършва с помпи 3.3 за 

подготовка на дрождената култура и помпи 3.6; 3.7 за същинската ферментация . С тези 

помпи се извършва и преточването на зърнената каша през ферментаторите. 

Дестилационната система се състои от колонни дестилатори. Колоните са снабдени с 

изпарители, дефлегматори, хладници и др. Ферментиралата зърнена каша от ферментаторите 

посредством помпа 3.8 се подава в подгревател 4.1. При загряване се отделя въглероден 

диоксид, който със спиртни пари и др. леки примеси се разделя в дегазатор 4.2. Загрятата 

зърнена каша постъпва във върха на колона 4.3. Спиртните пари се отделят и през сепаратор 

за твърди частици 4.4 се подават в средата на колона 5.1. От дъното на колона 5.1 се отделя 

освободена от спирт зърнена каша и посредством помпа 4.5 се подава в барабанна сушилка 

10.1. Изпаряването в колона 4.3 е директно с пара от парогенератор 11.1. 

В колона 5.1 спиртните пари от колона 4.3 се освобождават от по-низко кипящите 

примеси, които от върха на колоната се кондензират в дефлегматор 5.2 посредством помпа 

5.3. Част от кондензата се връща във върха на колоната, за оросяване, а останалата част се 

подава във върха на колона 14. Некондензираните пари от дефлегматор 17 се отвеждат в 

линия за пари и газове. От дъното на колона 5.1 се отделя разреден спирт с концентрация ≈40 

об.%, подава се в средата на колона 6.1. Изпаряването в колона 5.1 е индиректно 

посредством изпарител 5.4, който се загрява с пара от парогенератор 11.1 

В колона 6.1, спирт с концентрация 40 об.%се концентрира на върха на колоната. От 

горната част на колоната се отделя част с концентрация около 96 об. % през подгревател - 

охладител 6.6 и се подава в средата на колона 7.1. От върха на колона 6.1 спиртните пари се 

кондензират в дефлегматор 6.2 и посредством помпа 6.3 се връщат на върха на колоната за 

оросяване. От дъното на колона 6.1 се отделя воден кондензат, който посредством помпа 6.5 
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се подава в изпарител 7.5 за загряване на колона 7.1. Посредством помпа 6.4 от колона 6.1 

част от спирта съдържащ вода и висши алкохоли се подава средата на колона 8.1. Колона 6.1 

се загрява директно с пара от парогенератор 11.1. 

В колона 7.1 става окончателното отделяне на всички примеси на спирта. Колоната се 

захранва по средата от горната част на колона 6.1 и горната част на колона 8.1. От върха на 

колона 7.1 се отделят пари, които са обогатени с по-ниско кипящи примеси. Парите се 

кондензират в дефлегматор 7.2. Посредством помпа 7.3 се връщат на върха на колоната за 

оросяване. От горната част на колона 7.1 готов спирт с концентрация 96.4 об.% се охлажда в 

охладител 7.6 и посредством помпа 7.7 се подава в резервоар 9.1. Изпаряването в колона 7.1 

е индиректно с горещ кондензат от дъното на колона 6.1, който постъпва в изпарител 7.5. 

Кондензатът от колона 7.1 посредством помпа 7.4 се подава в буферен съд за вода 2.10. 

В колона 8.1 става отделяне на спирта от останалата вода и висши алкохоли. Колона 

8.1 се захранва по средата, от долната част на колона 6.1. От върха на колона 8.1 спиртните 

пари се кондензират в дефлегматор 8.2 и посредством помпа 8.3 се връщат в колоната за 

оросяване. От горната част на колоната спиртът с концентрация 96 об. % преминава през 

подгревател - хладник 8.6 и посредством помпа 8.6 се връща в средата на колона 7.1. От 

дъното на колоната водният кондензат с примеси от висши алкохоли се подава посредством 

помпа поз. във фазоразделител 9.1 за отделянето им от водния кондензат. От фазоразделител 

9.1 водният кондензат посредством помпа 9.6 се подава в буферен съд за вода 2.10 . Колона 

8.1 се загрява индиректно с пара от парогенератор 11.1 посредством изпарител 11.1. 

Готовият спирт с концентрация 96.4 об.% се подава в резервоар 9.1. В резервоар 9.2 се 

събират ниско кипящите примеси при получаването на спирт, а в резервоар 9.3 се събират 

висококипящите примеси. 

Освободената от спирт зърнена каша се подава в питателно устройство 10.2 на 

барабанна сушилка 10.1. Барабанната сушилка се върти с 1 об./мин и се загрява с димни 

газове от горивна камера 10.3 приспособена за изгаряне на слама. Изсушената маса се отделя 

през разтоварващо устройство10.4. 

Парогенераторът 11.1 представлява парен котел с горивна камера 11.3 приспособена 

за изгаряне на слама. Парогенераторът е снабден с опреснител за вода 11.5. Изпускащото 

устройство 11.4 е комин с височина 15 m и диаметър 300 mm. 

Охлаждащата вода необходима за кондензатори 5.6, 6.2, 7.2, 6.8 и охладители 2.6, 6.6, 

8.6 циркулира през охладителна кула 12.1, където се охлажда. Циркулацията през кулата, 

кондензаторите и хладниците става посредством помпа 12.4. През охладителната кула 

преминава въздух посредством вентилатори 12.5. 
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Фигура 1.8-5 Схема на съоръженията за производство на етанол 
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При процеса на дестилация се отделя вода, етилацетат, метанол и фузелово масло. 

Водата се използва повторно за разваряването на смляната зърнена суровина. Етилацетатът, 

метанолът и фузеловото масло се използват като разтворители. Отпадъци и въздействие 

върху околната среда не се очакват. 

Готовият продукт ще се съхранява в два резервоара с обем от по 50 m
3
 – вертикални, 

изработени от неръждаема стомана, с диаметър 4 000 mm и височина 4 100 mm. 

Максималният обем съхраняван спирт на площадката е 100 m
3
.  

Схема на процеса на дестилация е представена на Фигура 1.8-6: 

 

Фигура 1.8-6 Схема на производството на спирт (дестилация) 

Необходимата за производството топлинна енергия ще се получава чрез изгарянето на 

растителна суровина – раздробена слама в парогенератор с мощност на горивната уредба 2 

MW. Парогенераторът ще са разположи на максималното възможно отстояние от 

резервоарите за спирт и битовите помещения за обслужващия персонал.  

Ферментацията на зърнената каша ще се извършва в 10 съда (цистерни) с обем от по 

30 m
3
 – вертикални, изработени от неръждаема стомана, с конични дъна – диаметър 2 900 

mm и височина 5 000 mm. 

При процесаът на ферментация се отделя топлина. Охлаждането в цялата инсталация 

ще е с оборотна вода от охладителния басейн.  

При дестилацията на спирт от дъното на бражната колона ще се отделя обезспиртена 

зърнена каша, богата на белтъчини. Сухото съдържание достига до 10%. След утаяване, 
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кашата ще се суши и гранулира (подходяща е за хранене на животни), а отделената вода ще 

се връща обратно в процеса за получаване на зърнена каша. 

На площадката ще се съхраняват и леки спиртни фракции с високо съдържание на 

метанол и ацетат – до 2 m
3
 или 1,8 t, и тежки спиртни фракции с високо съдържание на 

изоамилов алкохол – също до 2 m
3
 или 1,8 t. Ще се съхраняват в съдове с обем от по 1 m

3
. 

Максималната производителност на инсталацията за ферментационен спирт е 10 t/24h.  

Материални разходи за получаване на 1000 kg етанол с концентрация 96.4%: 

- Зърнен материал – 4000 kg 

- Амилолитични ензимни препарати – 2 kg 

- Конц. сярна к-на – 0.2 kg 

- Натриева основа – 0.2 kg 

- Супер фосфат – 1 kg 

- Дрожди – 0.2 kg 

Вода за попълване на загубите от изпарение при охлаждане, за получаването на замес, 

пропарване и измиване на съоръженията – 5000 l. 

Енергийни разходи: 

- пара – 5000 kg 

За сушене на освободената от спирт зърнена каша :  

- котелно гориво 120 kg 

- или слама 960 kg 

Ел.енергия 185 kWh 

Материални разходи за денонощие: 

- Зърнен материал – 40000 kg 

- Амилолитични ензимни препарати – 20 kg 

- Конц. сярна к-на 2 kg 

- Натриева основа 2 kg 

- Супер фосфат 10 kg 

- Дрожди 2 kg 

- Вода за попълване на загубите от изпарение при охлаждане, за получаването 

на замес, пропарване и измиване на съоръженията - 50000 l. 

Енергийни разходи: 

-  котелно гориво 1200 kg. 

- или слама 9600 kg. 

- ел. енергия 1850 kWh 
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Таблица 1.8-3 Обем на резервоари и силози за съхранение и геометрични размери 

Вид на резервоара Съхранявано материал Обем [m
3
] Размери: [mm] 

Диаметър х Височина 

 Силоз суровина Зърнен материал 1600 11400 х 12200 

 Силоз суровина Зърнен материал 1600 11400 х 12200 

Краен продукт - спирт Спирт (етанол) 96.4%об. 50 4000 х 4100 

Краен продукт - спирт Спирт (етанол) 96.4%о 50 4000 х 4100 

 

Ферментацията ще е непрекъсната в проточни ферментатори. Схема на процесите до 

етапа на ферментация е представена на Фигура 1.8-7: 

 

Фигура 1.8-7 Схема на производството на спирт (до етап ферментация) 

1.8.2. Основни режими на работа 

Предвижда се новата инсталация да работи в един основен цикъл на натоварване - 

непрекъснат. 

Технологичният процес на предприятието ще се води на две смени по 12 часа или 

общо 24 часа. Годишно инсталацията ще работи 7 200 часа. 

1.8.3. Основни съоръжения и технологични процеси 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Технологичен комплекс за 

производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт и ремонтно-

механичен цех“. Строителството на сградния фонд ще включва следните сгради:  
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1. Производствена част /вж. Фигура 1.3-3/: 

Инсталация за производство на етерични масла: 

 силажорезка – за раздробяване на суровината; 

 дестилационен съд – за екстракция на суровината; 

 парогенератор – за производство на пара необходима за екстракцията; 

 кондензатор; 

 охладител; 

 флорентински съд – разделя етеричното масло увлечено от водните пари от 

подмаслената вода. 

Инсталация за производство на въглеводородни разтворители: 

 тръбен нагревател – загрява суровината до необходимата температура; 

 изпарител ; 

 дестилационна колона; 

 дефлегматор/ кондензатор; 

 охладител. 

Инсталация за производство на етанол: 

 класификатор – за отделяне на примесите в суровината; 

 валцова мелница – раздробяване на зърното; 

 смесител – смесване на зърненото брашно с вода; 

 разварник; 

 охладител; 

 озахарител; 

 ферментатори; 

 дестилационна система/ колонни дестилатори – колоните са снабдени с 

изпарители, дефлегматори, хладници и др. 

 парогенератор; 

 охладителна кула 

2. Складова част /вж. Фигура 1.3-3/ 

На площадката ще се обособят складово стопанство за суровините и складови 

стопанства за продукцията.  

Суровините за производство на въглеводородни разтворители представляват газов 

кондензат, което налага използването на резервоари от неръждаема стомана за тяхното 

съхранение.  

Готовата продукция ще се съхранява на обособени складови стопанства, които са 

означени на Фигура 1.3-3. Резервоарите за съхранение на продукцията са също от 
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неръждаема стомана. Броят и обемите на резервоарите са представени в Таблица 1.8-1, 

Таблица 1.8-2 и Таблица 1.8-3. 

3. Административна сграда /вж. Фигура 1.3-3/: 

Сградата ще бъде разположена в северната част на площадката, непосредствено до 

входа. 

Необходимата топлоенергия/ пара за инсталациите ще се осигури от общо три 

горивни инсталации за производство на пара: 

 парогенератор с номинална топлинна мощност 0,85 MW за производство на 

пара при производството на етерични масла; 

 парогенератор с мощност на горивната уредба 2 MW за производството на 

етанол; 

 една тръбна пещ с номинална топлинна мощност 0,85 MW за производството 

на въглеводородни разтворители. 

Горивото, което ще се изгаря е възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, слама 

и др. растителни селскостопански продукти, а като допълващо гориво – течно котелно 

гориво. 

Имотът ще бъде електроснабден, като за задоволяване нуждите с електричество ще се 

изгради нов трафопост. На площадката няма да се изгражда източник на електроенергия. 

4. Производствено хале /вж. Фигура 1.3-3/: 

В производственото хале ще се извършват дейностите по ремонт и производство на 

метални изделия. 

1.8.4. Основни суровини и материали 

1.8.4.1. При строителството 

По време на строителството на площадката ще бъдат изградени сградния фонд 

(представен на Фигура 1.3-3), нова пътна инфраструктура в имота, канализация, 

водоснабдителна мрежа и електро-преносна мрежа. Ще бъдат изградени комуникациите 

между отделните производствени звена.  

За извършване на изброените дейности в етапа на строителство ще са необходими 

следните основни материали: 

 строителни материали - бетон, цимент, вар, материали за хидроизолация, 

асфалт; 

 полипропиленови тръби PP и PE-HD с различен диаметър; 

 тръбопроводи за основните комуникации. 
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Материалите ще се доставят с камиони като се ползва съществуващата пътна мрежа. 

В Таблица 1.8-4 са изброени допълнителните опасни вещества и продукти, които 

могат да представляват риск за здравето на работниците при строителството. 

Таблица 1.8-4 Характеристики на основните вещества, използвани като суровини и 

материали, както и неблагоприятните ефекти, които биха могли да предизвикат 

Химично 

вещество 

или 

препарат 

САS № 

Знак за 

опасност 
Въздействие върху човека Въздействие върху околната среда 

Цимент 
Дразнител 

Алерген 

Дразнител за кожата, очите и 

дихателните пътища. Алерген. 

Съдържа замърсители (Cr-VI, Cd, Co, 

Ni) и се контролира от ПМС № 

156/2004 г). Възпалителни и 

алергични увреждания на кожа и 

лигавици. 

При правилна употреба не представлява 

риск за околната среда. 

Обикновено не се използва в сухо 

състояние, а в консистенция с вода. 

Празните торби са отпадъци и следва да 

се събират и предават заедно със 

строителните отпадъци. 

Асфалт 

61789-60-4 

Т 

Токсичен 

Предизвиква увреждане на нервната 

система, черния дроб, 

фотодерматити, хиперпигментация,  

намалена имунна защита, нарушено 

кръвотворене и ендокринно 

равновесие. Карциноген 2 Категория 

с опасност от развитие на 

допълнителни ракови заболявания на 

кожата, белите дробове и кръвта. 

При правилна употреба не представлява 

риск за околната среда. 

Емисии се отделят единствено при 

полагане на настилката, но те са 

кратковременни и с ограничен обхват. 

1.8.4.2. При експлоатацията 

Основните суровини и материали, които са необходими за правилната работа на 

Технологичния комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители 

и спирт са: 

 Електроенергия – ще бъде изграден нов трансформаторен пост, който ще се свърже 

със съществуващата електропреносна мрежа; 

 Вода за промишлени нужди – от сондаж в границите на имота; 

 Вода за битово-питейни цели – ще бъде изградено водопроводно отклонение от 

съществуващия хранителен водопровод на с. Мамарчево; 

 Суровините за производството на етерични масла са етерично маслени култури; 
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 Суровините за производството на въглеводородни разтворители са газови кондензати, 

етилацетат, бутилацетат; 

 Суровините за производство на спирт са зърнени култури, амилотични ензимни 

препарати. 

Допълнително в процеса за производство на етанол ще се използват: 

 концентрирана сярна киселина – 2 kg/денонощие; 

 натриева основа – 2 kg/денонощие; 

 супер фосфат – 10 kg/денонощие; 

 дрожди – 2 kg/денонощие. 

По отношение на използваните в технологичните процеси химични вещества, за 

обезпечаване производството на разтворители, е предвиден резервоарен парк (стопанство) за 

съхранение на изходната суровина и за съхранение на произведените продукти/ 

разтворители. Предвижда се да бъдат монтирани четири цистерни по 100 m
3
 за суровина. Ще 

са вертикални, изработени от листова стомана, с диаметър 4700 mm и височина 5900 mm.  

Суровината е газов кондензат със състав: наситени и не наситени въглеводороди с 

дължина на въглеродната верига: С5÷С12. За сравнение бензинът е съставна комбинация от 

въглеводороди, получена главно от парафини, циклопарафини, ароматни и 

олефинсъдържащи въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С3. 

Дизеловото гориво представлява смес от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в 

интервала С9 – С20. По състава си газовият кондензат представлява бензино подобна 

фракция, поради което попада в част 2 на Приложение 3 на ЗООС, т. 34 Нефтопродукти и 

алтернативни горива, буква д) алтернативни горива, служещи за същите цели, със 

свойства по отношение на запалимостта и опасностите за околната среда, подобни на 

тези на продуктите, посочени в букви "а" - "г". 

Крайният продукт/дестилата представлява разтворител със свойства сходни на 

ползваните суровини за получаването му (етилацетат и бутилацетат) – запалима течност 

кат. 2 с точка на кипене над 70ºС. За съхранението му ще се използват шест цистерни по 50 

m
3
. Ще са вертикални, изработени от листова стомана, с диаметър 4000 mm и височина 4100 

mm. Свойствата и начина на съхранение на крайния продукт/ разтворителя го класифицира в 

част 1, Раздел Р5в на Приложение 3 на ЗООС.  

Отделно на площадката ще се съхраняват етилацетат и бутилацетат във варели. 

Общото количество ще бъде: до 3 тона. 

На площадката ще се разположат и две цистерни по 50 m
3
 за съхранение на 

произведения от инсталацията етилов спирт. 
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На площадката ще се съхраняват леки спиртни фракции с високо съдържание на 

метанол и етилацетат – до 2 m
3
 – 1.8 тона и тежки спиртни фракции с високо съдържание на 

изоамилов алкохол – 2 m
3
 – 1.8 тона. Съдовете за съхранение ще са стандартни 

полиетиленови контейнери по 1 m
3
. 

Таблица 1.8-5 Съдове за съхранение на опасни вещества 

№ Опасно вещество Обем на 

резервоара 

Относителна 

плътност 

Максимално налично 

количество 

  [m
3
] [g/cm

3
] [t] 

1.  Газов кондензат / Разтворител 

нафта, лека алифатна смес 

100 0,75 75,0 

2.  Газов кондензат / Разтворител 

нафта, лека алифатна смес 

100 0,75 75,0 

3.  Газов кондензат / Разтворител 

нафта, лека алифатна смес 

100 0,75 75,0 

4.  Газов кондензат / Разтворител 

нафта, лека алифатна смес 

100 0,75 75,0 

5.  Краен продукт/ Дестилат С6-С7/ 

Разтворител 

50 0,8 40,0 

6.  Краен продукт/ Дестилат С7-С9/ 

Разтворител 

50 0,75 37,5 

7.  Краен продукт/ Дестилат С9-С11/ 

Разтворител 

50 0,795 39,75 

8.  Краен продукт/ Дестилат С11-С12/ 

Разтворител 

50 0,76 38,0 

9.  Краен продукт/ Дестилат >С9/ 

Разтворител 

50 0,87 43,5 

10.  Краен продукт/ Дестилат С11-С14/ 

Разтворител 

50 0,87 43,5 

11.  Краен продукт/ етанол 96,4%об. 50 0,8074 40,37 

12.  Краен продукт/ етанол 96,4%об. 50 0,8074 40,37 

13.  Етилацетат 1,7 0,902 1,5 

14.  Бутилацетат 1,7 0,882 1,5 

15.  Леки спиртни фракции 2 0,9 1,8 

16.  Тежки спиртни фракции 2 0,9 1,8 

17.  Котелно гориво 10 0,9 9 

При производството на разтворители, в процеса на фракционна дестилация ще има 

наличие на газов кондензат загрят до температура до 240-250 ºС. Количествата и условията, 

при които са налични опасните вещества в процеса на фракционна дестилация са 

представени в следващата таблица: 
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Таблица 1.8-6 Опасни вещества подложени на високи температури в процеса на 

производство 

№ Опасно вещество Максимално 

налично к-во 

Условия, при които е налично 

  [t]  

1.  Газов кондензат/ Разтворител 

нафта, лека алифатна смес 

1.6 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 210-220ºС, при атмосферно 

налягане 

2.  Дестилат С6-С7/ Разтворител 0.5 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 98-100ºС, при атмосферно налягане 

3.  Дестилат С7-С9/ Разтворител 0.5 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 120-130ºС, при атмосферно 

налягане 

4.  Дестилат С9-С11/ Разтворител 0.5 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 148-152ºС, при атмосферно 

налягане 

5.  Дестилат С11-С12/ 

Разтворител 

0.5 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 170-176ºС, при атмосферно 

налягане 

6.  Дестилат >С9/ Разтворител 0.5 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 195-200ºС, при атмосферно 

налягане 

7.  Дестилат С11-С14/ 

Разтворител 

0.5 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 210-220ºС, при атмосферно 

налягане 

В тръбопроводи ще има минимално количество опасни вещества, като максималните 

налични количества са дадени като общи стойности с наличните опасните вещества в 

процеса на фракционна дестилация – вж. Таблица 1.8-6. 

На площадката не се предвижда предварително съхранение на отпадъци с 

еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии. 

Съгласно указанията на РИОСВ – Стара Загора е изготвен Доклад за класификация на 

„Химиндъстриис“ ООД, в съответствие с разпоредбите на чл.6, ал.1 и ал.2 на Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от 

тях. Съгласно становището на РИОСВ – Стара Загора по доклада, изразено с писмо с изх.№ 

КОС-01-4731/13.02.2018 г., е потвърдено, че обектът не се класифицира като предприятие 

с нисък или висок рисков потенциал.  
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В Таблица 1.8-7 са описани химичните вещества, които ще бъдат налични в 

предприятието, попадащи в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС: 
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Таблица 1.8-7 Химични вещества в предприятието в обхвата на Приложение 3 

Химично 

наименование 

CAS 

№ 

 

EС 

№ 

Категория/и на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси 

(CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.) 

Класификация по приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 ЗООС 

Проектен 

капацитет на 

технологичното 

съоръжение 

(в тонове) 

Налично 

кол-во 

(т) 

Физични свойства 

Газов 

кондензата/ 

Разтворител 

нафта, лека 

алифатна 

64742-

89-8 

65-

192-

2 

Flam. Liq. 2; H225 

Asp. Tox. 1; H304 

Skin Irrit. 2; H315 

STOT SE 3; H336 

Muta.1B; H340 

Carc. 1B; H350 

Repr. 2; H361 

Aquatic Chronic 2; H411 

Част 2 от Приложение 3 на ЗООС: 

34. Нефтопродукти и алтернативни 

горива: 

д) алтернативни горива, служещи 

за същите цели, със свойства по 

отношение на запалимостта и 

опасностите за околната среда, 

подобни на тези на продуктите, 

посочени в букви "а" - "г" 

Част 1, Раздел Р и Е 

4 бр. цистерни с 

обем по 100m
3
 или 

по 75 t. 

Общо: 300 t 

300 Прозрачна, 

лесноподвижна течност 

с относителна плътност 

0,75 g/cm
3
, стабилна при 

нормални условия 

Газов кондензат 

при фракционна 

дестилация 

- - Запалима течност 2 (Flam. Liq. 2), 

Н225 

Asp. Tox. 1; H304 

Skin Irrit. 2; H315 

STOT SE 3; H336 

Aquatic Chronic 2; H411 

Част 1, Раздел P5а и Раздел Е, Е2 В дестилационна 

колона, вкл. 

тръбопроводи: 

- 1,6 t при 220ºС 

- 0,5 t при 100ºС 

- 0,5 t при 130ºС 

- 0,5 t при 152ºС 

- 0,5 t при 176ºС 

- 0,5 t при 200ºС 

4,6 Нагрят кондензат до 

високи температури, от 

порядъка 240-250 ºС в 

процеса на 

производство на 

разтворители 
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Химично 

наименование 

CAS 

№ 

 

EС 

№ 

Категория/и на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси 

(CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.) 

Класификация по приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 ЗООС 

Проектен 

капацитет на 

технологичното 

съоръжение 

(в тонове) 

Налично 

кол-во 

(т) 

Физични свойства 

- 0,5 t при 220ºС 

Дестилат, краен 

продукт- С6-С7/ 

разтворител 

- - Н225, Запалима течност 2 (Flam. 

Liq. 2) 

Asp. Tox. 1; H304 

Skin Irrit. 2; H315 

STOT SE 3; H335 

STOT SE 3; H336 

Aquatic Chronic 2; H411 

Част 1, Раздел P5в * и Раздел Е, Е2 1 бр. цистерна с 

обем 50m
3
 или 40 t. 

40 Течност с относителна 

плътност 0,8 g/cm
3
, 

стабилна при нормални 

условия 

Съхранява се при t 

<40°C 

Дестилат, краен 

продукт- С7-С9/ 

разтворител 

- - Н225, Запалима течност 2 (Flam. 

Liq. 2) 

Asp. Tox. 1; H304 

STOT SE 3; H336 

Aquatic Chronic 2; H411 

Част 1, Раздел P5в * и Раздел Е, Е2 1 бр. цистерна с 

обем 50m
3
 или 

37,5t. 

37,5 Течност с относителна 

плътност 0,75 g/cm
3
, 

стабилна при нормални 

условия 

Съхранява се при t 

<40°C 

Дестилат, краен 

продукт- С9-

С11/ разтворител 

- - Flam.Liq.3, H226 

Asp. Tox. 1; H304 

STOT SE 3; H336 

Aquatic Chronic 2; H411 

Част 1, Раздел P5в * и Раздел Е, Е2 1 бр. цистерна с 

обем 50m
3
 или 

39,75t. 

39,75 Течност с относителна 

плътност 0,795 g/cm
3
, 

стабилна при нормални 

условия 

Съхранява се при t 

<40°C 

Дестилат, краен - - Flam.Liq.3, H226 Част 1, Раздел P5в * 1 бр. цистерна с 38 Течност с относителна 



Доклад за ОВОС на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт” 

64 

 

Химично 

наименование 

CAS 

№ 

 

EС 

№ 

Категория/и на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси 

(CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.) 

Класификация по приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 ЗООС 

Проектен 

капацитет на 

технологичното 

съоръжение 

(в тонове) 

Налично 

кол-во 

(т) 

Физични свойства 

продукт- С11-

С12/ разтворител 

Asp. Tox. 1; H304 обем 50m
3
 или 38t. плътност 0,76 g/cm

3
, 

стабилна при нормални 

условия 

Съхранява се при t 

<40°C 

Дестилат, краен 

продукт- >С9/ 

разтворител 

- - Flam.Liq.3, H226 

Asp. Tox. 1; H304 

STOT SE 3; H335 

STOT SE 3; H336 

Aquatic Chronic 2; H411 

Част 1, Раздел P5в * и Раздел Е, Е2 1 бр. цистерна с 

обем 50m
3
 или 

43,5t. 

43,5 Течност с относителна 

плътност 0,87 g/cm
3
, 

стабилна при нормални 

условия 

Съхранява се при t 

<40°C 

Дестилат, краен 

продукт- С11-

С14/ разтворител 

  Flam.Liq.3, H226 

Asp. Tox. 1; H304 

Част 1, Раздел P5в * 1 бр. цистерна с 

обем 50m
3
 или 

43,5t. 

43,5 Течност с относителна 

плътност 0,87 g/cm
3
, 

стабилна при нормални 

условия 

Съхранява се при t 

<40°C 

Етилацетат 141-

78-6 

205-

500-

4 

Н225, Запалима течност 2 (Flam. 

Liq. 2) 

Н319, Сериозно увреждане на 

очите/дразнене на очите, категория 

Част 1, Раздел P5в * Варели с общ обем 

1,7 m
3
 или 1,5 t 

1,5 Течност 

Съхранява се при t 

<40°C 
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Химично 

наименование 

CAS 

№ 

 

EС 

№ 

Категория/и на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси 

(CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.) 

Класификация по приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 ЗООС 

Проектен 

капацитет на 

технологичното 

съоръжение 

(в тонове) 

Налично 

кол-во 

(т) 

Физични свойства 

на опасност 2 (Eye Irrit.2), 

Н336, Специфична токсичност за 

определени органи - еднократна 

експозиция 3 (STOT RE 3) 

Бутилацетат 123-

86-4 

204-

658-

1 

H226, Flam.Liq.3; 

H336, STOT SE3  

Част 1, Раздел P5в * Варели с общ обем 

1,7 m
3
 или 1,5 t 

1,5 Течност 

Съхранява се при t 

<40°C 

Етанол  - - Flam. Liq. 2, Н225 

Acute Tox. 4, Н302 

Аcute Tox. 4, H332 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, Н335 

Aquatic Chronic 3, Н412 

Част 1, Раздел P5в * 2 бр. цистерни с 

обем по 50m
3
 или 

по ≈40 t. 

Общо: 80.74 t 

80,74 Течност 

Съхранява се при t 

<40°C 

Леки спиртни 

фракции 

- - Flam. Liq. 2, Н225 Част 1, Раздел P5в * 2бр. 

полиетиленови 

контейнери с обем 

по 1 m
3
 или 0,9 t 

Общо: 1,8t 

1,8 Течност 

Съхранява се при t 

<40°C 

Тежки спиртни 

фракции 

- - Flam. Liq. 2, Н225 Част 1, Раздел P5в * 2бр. 

полиетиленови 

контейнери с обем 

1,8 Течност 

Съхранява се при t 

<40°C 
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Химично 

наименование 

CAS 

№ 

 

EС 

№ 

Категория/и на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси 

(CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.) 

Класификация по приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 ЗООС 

Проектен 

капацитет на 

технологичното 

съоръжение 

(в тонове) 

Налично 

кол-во 

(т) 

Физични свойства 

по 1 m
3
 или 0,9 t 

Общо: 1,8t 
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Предвижда се водата за промишлено водоснабдяване да бъде: 

- до 50 m
3
/d свежа вода за допълване на загубите от изпарение при охлаждане, 

при смесването на зърненото брашно с вода, за измиване и пропарване на съоръженията за 

производството на етанол; 

- до 58 m
3
/d свежа вода за производството на пара за екстракция на суровината 

при производствения процес на етерични масла. За кондензация и охлаждане са необходими 

2 m
3
/h вода, която е оборотна. Предвиждат се до 5 m

3
/d свежа вода за допълване на загубите 

от изпарение при охлаждане, за измиване и пропарване на съоръженията. Общо 63 m
3
/d 

свежда вода; 

- до 3 m
3
/h вода за охлаждане при производството на въглеводородни 

разтворители. Водата е оборотна, като за допълване на загубите от изпарение при охлаждане 

ще са необходими до 7.2 m
3
/d свежа вода.  

Qмакс. – 120.2 m
3
/d. Вода за производствени нужди ще се осигури от новопроектиран 

сондаж в границите на имота. Сондажът е предвиден да се разположи в североизточната част 

на имота, в непосредствена близост до производственото хале.  

Въздействието върху компонентите на околната среда от необходимия обем вода е 

оценено в Раздел 4 на настоящия ДОВОС.  

1.8.4.3. При извеждане от експлоатация и закриване 

Поради дългия експлоатационен период на съоръженията, количествена сметка за 

извеждане от експлоатация и необходимите материали за рекултивацията на площадката ще 

бъдат дадени в плана за рекултивация, който ще се разработи непосредствено преди 

извеждането от експлоатация на съоръженията, за да може да се спазят изискванията на 

законодателството към момента. При извеждане от експлоатация, основното оборудване ще 

се демонтира и продаде като оборудване за повторна употреба, ако това позволява 

състоянието му, разделно събраните метални отпадъци ще се предадат за рециклиране на 

лицензирана фирма. 

1.8.5. Използвани енергоносители 

1.8.5.1. Електрическа и топлинна енергия 

По време на строителството се предвижда използване на електроенергия за 

захранването на електрооборудването за дейностите по монтаж на съоръженията. 

Захранването ще става от нов трафопост, който ще бъде присъединен към 

електроразпределителната мрежа – стълб № 190/13/6/16, извод СН „Болярово“, подстанция 

„Елхово“. 
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По време на експлоатация ще се използва електрическа енергия за захранване на 

съоръженията, която ще се осигури от новоизградените комуникации. Необходимата 

мощност за технологичния комплекс е 250 kW. 

Необходимата топлоенергия ще се доставя от общо три горивни инсталации за 

производство на пара: 

 парогенератор с номинална топлинна мощност 0,85 MW за производство на 

пара при производството на етерични масла; 

 парогенератор с мощност на горивната уредба 2 MW за производството на 

етанол; 

 една тръбна пещ с номинална топлинна мощност 0,85 MW за производството 

на въглеводородни разтворители. 

Горивото, което ще се изгаря е възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, слама 

и др. растителни селскостопански продукти, а като допълващо гориво – течно котелно 

гориво. 

За производственият процес ще се изразходват общо 125 kWh електрическа енергия, 

от които: 

 77 kWh от инсталацията за производство на етанол; 

 18 kWh от инсталацията за производство на етерични масла; 

 30 kWh от инсталацията за производство на въглеводородни разтворители. 

Разходът на топлоенергия се очаква бъде 14400 MWh годишно или 4.8 MWh/единица 

произведен етанол и 6120 MWh годишно или 2.04 MWh/единица произведен въглеводороден 

разтворител. 

1.8.5.2. Горива 

За работата на строителната техника по време на строителството и обслужващата 

техника по време на експлоатацията ще се използват дизелово гориво, бензин и смазочни 

масла.  

Горивото, което ще се изгаря в горивните инсталации на площадката е възобновяемо 

растително гориво, дърва за огрев, слама и др. растителни селскостопански продукти, а като 

допълващо гориво – течно котелно гориво. 

В Таблица 1.8-8 е посочено възможното въздействие от употребата на течните горива 

върху човека и околната среда.  
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Таблица 1.8-8 Характеристики на основните вещества, използвани като горива и 

смазочни материали, както и неблагоприятните ефекти, които биха могли да 

предизвикат 

Химично 

вещество или 

препарат САS 

№ 

Знак за 

опасност 
Въздействие върху човека 

Въздействие върху 

околната среда 

Дизелово 

гориво с ниско 

съдържание на 

сяра 

68476-34-6 

Xn Вредно   Опасност от кумулативни ефекти. 

Алерген. Уврежда нервната система, 

кожата, кръвотворенето, черния дроб, 

бъбреците. Мутаген. Опасно за 

околната среда – особено за водните 

организми. 

При аварийни разливи и 

течове съществува 

възможност за замърсяване 

на почва, подземни и 

повърхностни води. Съдържа 

замърсители: сяра и тежки 

метали. Лесновъзпламеними 

течности. Опасно за околната 

среда. 

Бензин 

93572-29-3 

F Запалим Безоловните бензини са запалими, 

експлозивни, увреждат нервната 

система, имат наркотичен ефект, 

дразнят кожата и дихателните пътища. 

Силно възпламеним. Опасен 

за околната среда. 

Нефтени масла 

(смазочни 

моторни и 

машинни) 

8012-95-1 

и/или 

64742-19-4 

 Xn Вредни 

N Опасни за 

околната среда 

Нефтените масла увреждат нервната 

система, състоянието на черния дроб, 

акне, екзема, фоликулити, слънчев 

дерматит. Имат отдалечени ефекти – 

мутагенен, канцерогенен и са токсични 

за репродукцията. Хронично 

въздействие върху кожата,  белите 

дробове, нервната, имунната  и 

ендокринната система. 

При аварийни разливи и 

течове съществува 

възможност за замърсяване 

на почва, подземни и 

повърхностни води.Съдържат 

устойчиви специфични 

добавки. 

Котелно 

гориво 

68476-33-5 

Xn Вредно  Вреден при вдишване. Може да 

причини увреждане на органите при 

продължителна или повтаряща се 

експозиция. Може да причини рак. 

Вреден е за плода в утробата. Опасно за 

околната среда – особено за водните 

организми. 

При аварийни разливи и 

течове съществува 

възможност за замърсяване 

на почва, подземни и 

повърхностни води. Опасно 

за околната среда. 

За производственият процес ще се изразходва общо 7.7 тона/24 часа котелно гориво 

или 17.8 тона/24 часа биогориво (възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, слама и 

др. растителни селскостопански продукти), от които: 
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 0.17 t/h котелно гориво или 0.4 t/h биомаса от инсталацията за производство на 

етанол - парогенератор с номинална топлинна мощност 2 MW; 

 0.073 t/h котелно гориво или 0.17 t/h биомаса от инсталацията за производство 

на етерични масла - парогенератор с номинална топлинна мощност 0,85 MW; 

 0.073 t/h котелно гориво или 0.17 t/h биомаса от инсталацията за производство 

на въглеводородни разтворители - тръбна пещ с номинална топлинна мощност 0.85 MW. 

По време на експлоатация гориво ще се използва за транспортните средства, като не 

се предвижда зареждане на територията на площадката. 

Като гориво за трите горивни източника за производство на пара ще се използва с 

предимство раздробена слама, а като допълващо гориво – течно котелно гориво. 

1.8.6. Източници на водоснабдяване. Водни количества. Баланс на водите 

Водопроводна мрежа на площадката, на която ще се реализира инвестиционното 

предложение ще бъде за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди и ще 

бъде изградена с РЕ-HD тръби. Изпълнението на водопровода ще се извърши поетапно, като 

ще се привърже към необходимите съоръжения. 

Съгласно становище на ВиК дружеството водовземането за питейно-битови нужди 

може да се осъществи от хранителния водопровод на с. Мамарчево с диаметър Ø150 

mm/АЦ/, на дълбочина 1.20 m, след общия водомер за селото, чрез изграждане на уличен 

водопровод и водопроводно отклонение от него. 

Водата за производствени нужди (охлаждаща вода и вода за пара) ще се осигури от 

собствен водоизточник чрез сондаж. Сондажът е предвиден да се разположи в 

североизточната част на имота, в непосредствена близост до производственото хале. 

Географските координати на сондажа са както следва: 

- северна ширина -  42° 7'15.59" 

- източна дължина -   26°48'0.05" 

За целите на ИП е необходимо да се издаде разрешително за водоснабдяване на 

производствената площадка, на която ще се реализира инвестиционното предложение. 

Предвижда се водата за промишлено водоснабдяване да бъде Qмакс. – 120.2 m
3
/d или до 

23 500 m
3
/y. Площадката на „Химиндъстриис“ ООД е разположена над подземно водно тяло 

/ПВТ/ с код BG3G00000K2030 Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона. Съгласно 

ПУРБ на Източнобеломорски район експлоатационния индекс на водното тяло е 26%, като 

разполагаемите ресурси възлизат на 563.48 l/s. Реализацията на ИП ще доведе до 

допълнително черпене от ПВТ възлизащо до 1.4 l/s, което няма да доведе до промяна 

експлоатационния индекс на водното тяло – запазва се 26%.  



Доклад за ОВОС на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, 

въглеводородни разтворители и спирт” 

71 

 

Предвидени са следните инженерни съоръжения: 

- охладителен басейн, като водата в него ще се съхранява и като резерв за 

противопожарни нужди; 

- дренажен резервоар за аварийни ситуации и разливи на оборотна вода, 

суровини или продукти, снабден с кало-маслоуловител; 

- вътрешноплощадкова ВиК мрежа.  

В резултат на извършваните дейности на производствената площадка ще се формират 

битово-фекални отпадъчни води от жизнената дейност на служителите и работниците, и 

отпадъчни води от измиване и пропарване на съоръженията за производство на етерични 

масла и етанол. Предвидена е изгребна водонепропусклива яма в границите на имота, където 

те ще се заустват. За водите от измиване и пропарване е предвидено пречиствателно 

съоръжение (кало-маслоуловител) с обем 10 m
3
, след което ще се заустват в изгребната 

водонепропусклива яма. 

Не се предвижда заустване на производствени отпадъчни води. 

Количествено и качествено описание на генерираните отпадъчни води е направено в 

точка 1.9.2. 

1.9.ОЦЕНКА ПО ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ОЧАКВАНИТЕ ОСТАТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА И ЕМИСИИ 

(КАТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДА, ВЪЗДУХ, ПОЧВА И ПОДПОЧВЕН СЛОЙ, ШУМ, ВИБРАЦИИ, 

НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, РАДИАЦИЯ) И КОЛИЧЕСТВА И ВИДОВЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, 

ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО И НА ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

1.9.1. Генерирани отпадъчни газове – количествена и качествена оценка 

1.9.1.1. При строителство 

В етапа на строителство съществува потенциална възможност от отделяне на 

прахогазови емисии при осъществяване на строително-монтажните работи, които са 

характерни за такъв тип дейност. Замърсяването на въздуха в етапа на строителство на 

инвестиционното предложение е възможно от изпусканите в атмосферата с изгорелите 

газове от ДВГ замърсители – СО, NOx, SO2, въглеводороди, сажди и прах. 

В Таблица 1.9-1 са дадени основните характеристики на необходимото оборудване за 

извършване на демонтажните и строителни работи. 

Таблица 1.9-1 Необходимо оборудване и техника за извършване на строителни работи 

Име машина, марка, модел Основни характеристики Брой 

По време на строителните работи 
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Име машина, марка, модел Основни характеристики Брой 

Автокран „LIEBHERR“ UTM 625 90 т; 300 kW 1 

Автокран „LIEBHERR“ LTM 1030 2.1  30 t; 205 kW 1 

Автовишки „Tatra“ 815AD, «MAN“ Lстр=23 m 1 

Вишки „Genie»Z45, „Manitou“160ATJ  1 

Бетоновоз „MAN“ 35.400 8×4 BB V = 10 m³, 294 kW; 35 t 1 

Бетоновоз „MERCEDES“ 3241 В „Actros»“ V = 9 m³; 300 kW; 40 t 1 

Бордови „MERCEDES“ „Actros“ 20 t 1 

На базата на горната таблица и средния разход на гориво за съответните машини 

(заложен разход на гориво - средно по 15 l/h на двигател на строителната механизация, по 

25 l/100 km пробег за автосамосвалите) могат да се изчислят емисиите от ДВГ. По 

експертна оценка ще бъдат използвани до 3 t дизелово гориво за фазата на строителство. В 

Таблица 1.9-2 са представени емисиите, които се очаква да се генерират по време на 

подготвителните и строителните работи на територията на площадката, като функция от 

горивото, което се очаква да се изразходва и емисионните фактори за всеки замърсител, 

определени по Актуализираната единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

вещества във въздуха, издание 2011 г., утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на 

Министъра на околната среда и водите. 

Таблица 1.9-2 Емисии от техниката по време на строителство 

Замърсител 
Емисионен фактор Използвано гориво Общо емисии през периода 

kg/t гориво t kg 

SOx 0.1 3 0.3 

NOx 42.7 3 128 

ЛОС 8.16 3 24.5 

CH4 0.25 3 0.75 

CO 34.2 3 103 

CO2 3138 3 9414 

прах 4.6 3 13.8 

 
g/t гориво 

 
g 

Cd 0.01 3 0.03 

Cu 1.7 3 5.1 

Cr 0.05 3 0.15 

Ni 0.07 3 0.21 
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Замърсител 
Емисионен фактор Използвано гориво Общо емисии през периода 

kg/t гориво t kg 

Zn 1 3 3 

Прах ще се генерира при строежа на сградите/фундаменти за съоръженията, 

изкопните и други земни работи, разтоварване и претоварване на насипни материали, и 

други строителни дейности. Емисиите на прах до голяма степен ще зависят от сезона, през 

който ще се извършват строителните работи, климатичните и метеорологичните фактори 

(вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), както и характеристиките 

на земните частици. Принципно тези вредни емисии са ограничени по време и количество и 

са характерни при всяко строителство. 

Въздействието на емитираните замърсители по време на строително-монтажните 

работи върху качеството на въздуха в района може да се квалифицира като незначително, 

кратковременно, възстановимо, с малък териториален обхват, без кумулативен ефект. 

Въпреки това в следващите етапи на проектиране е необходимо да се набележат подходящи 

мерки за намаляване на праховите емисии и ограничаване разпространението на прах. 

1.9.1.2. При експлоатация 

При експлоатация не се очаква формиране на прахогазови емисии от неорганизирани 

източници на емисии.  

Замърсяването на въздуха ще бъде от организирани източници на замърсяване. За 

нормалната работа на инсталациите в обхвата на ИП са предвидени общо три горивни 

инсталации за производство на пара: 

 парогенератор с номинална топлинна мощност 0,85 MW за производство на 

пара при производството на етерични масла; 

 една тръбна пещ с номинална топлинна мощност 0,85 MW за производството 

на въглеводородни разтворители; 

 парогенератор с мощност на горивната уредба 2 MW за производството на 

етанол. 

За основно гориво ще се използва възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, 

слама и др. растителни селскостопански продукти, а като допълващо гориво – течно котелно 

гориво. 

Емисиите от парогенератора и тръбната пещ с номинална топлинна мощност по 0,85 

MW са в обхвата на Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 
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вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии. От изпускащите устройства/ ИУ към съответната горивна инсталация 

ще се изхвърлят организирано в атмосферата вредни вещества, за които има нормативно 

определени допустими стойности по Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 на Наредба № 1. 

Емисиите от парогенератор с номинална топлинна мощност на горивната уредба 2 

MW са в обхвата и на Директива (ЕС) 2015/2193 на европейския парламент и на съвета от 

25 ноември 2015 г. за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, 

изпускани от средни горивни инсталации.  

В Таблица 1.9-3 са представени емисиите на вредни вещества, изпускани от 

съответните ИУ. 

Таблица 1.9-3 Източници на организирани емисии 

№ Наименование източник 
H D T W 

НДЕ 

прах SO2 NOx CO 

m m °C Nm
3
/h mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 

1 ИУ 1 – етерични масла 15 0.3 200 
1200* 

910** 

150 * 

80 ** 

2000 * 

1700** 

650 * 

450 ** 

250 * 

170 

2 ИУ 2 – въглеводородни разтв-ли 15 0.3 200 
1200* 

910** 

150 * 

80 ** 

2000 * 

1700** 

650 * 

450 ** 

250 * 

170 

5 ИУ 3 - етанол 15 0.3 200 
2800* 

2100** 

50 * 

50 ** 

200 * 

350 ** 

500 * 

300 ** 

250 * 

170** 

* при изгаряне на възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, слама и др. растителни 

селскостопански продукти 

** при изгаряне на течно котелно гориво 

При изгарянето на растително гориво (дърва за огрев, слама и др. растителни 

селскостопански продукти) се очаква генериране основно на прах, което налага 

предвиждането на пречиствателно съоръжение. За постигането на съответната НДЕ /Норми 

допустими емисии/ за прах ще бъде монтиран мокър скрубер с циклон към всяко изпускащо 

устройство. 

1.9.1.3. При закриване и рекултивация 

През фазата на закриване и рекултивация не се очаква да има организирани източници 

на отпадъчни газове. 

Замърсяването на въздуха през последната фаза на инвестиционното предложение ще 

се дължи главно на дейността на товаро-транспортната техника, осъществяваща дейностите 

по закриване и рекултивация. Количествена сметка за генерираните отпадъчни газове при 

извеждане от експлоатация и рекултивация на площадката ще бъдат дадени в плана за 
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рекултивация, който ще се разработи непосредствено преди извеждането от експлоатация на 

съоръженията, за да може да се спазят изискванията на законодателството към момента. 

1.9.2. Генерирани отпадъчни води – количествена и качествена оценка 

1.9.2.1. При строителство 

В етапа на провеждане на строителните работи ще се генерират основно отпадъчни 

води от битово-фекален характер и повърхностен отток от строителната площадка. Поради 

това, че в този етап на проекта ще се извършва изграждане на канализацията за битови 

отпадъчни води, планът предвижда използване на химически тоалетни, които ще се 

почистват на базата на предварително определен график. Отговорност за правилното 

спазване на този график ще носи външната фирма, с която е сключен договор за поддръжка 

на химическите тоалетни. 

1.9.2.2. При експлоатация 

В етапа на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква генериране на 

отпадъчни води от персонала работещ на площадката – битово-фекални води и от измиване 

на съдовете за производство на етерични масла и етанол. При производството на 

въглеводородни разтворители не се формират отпадъчни води. 

Битово-фекални отпадъчни води ще се генерират от санитарните и битови помещения 

на площадката, като отпадъчният поток ще се зауства в изгребна водонепропусклива яма в 

границите на имота. При максимално натоварване на новата инсталация се предвижда 

заустване в изгребната яма до 3.6 m
3
/d битово-фекални води (1 080 m

3
/y). 

Отпадъчни води от производствената дейност ще се образуват единствено следствие 

измиване и пропарване на съдовете. Количествата отпадъчни води са както следва 

 при процеса „Озахаряване“ при производство на етанол – 0.1 ÷ 0.15 m
3
/d (до 45 

m
3
/y) за пропарване на озахарителите и измиване на подовите повърхности; 

 при процеса „Ферментация“ при производство на етанол – 0.5 ÷ 0.6 m
3
/d (до 

180 m
3
/y) за пропарване на ферментаторите и измиване на подовите повърхности; 

 при процеса „Дестилация“ при производство на етерични масла – 0.1 ÷ 0.15 

m
3
/d (до 15 m

3
/y) за пропарване на дестилаторите и измиване на подовите повърхности. 

Използваната за миене вода и кондензат от пропарването се събират в общ кало-

маслоуловител с обем 10 m
3
. От кало-масло уловителя водата се изпомпва в изгребната 

водонепропусклива яма за битово-фекални води.  

Не се предвижда заустване на производствени отпадъчни води, вкл. в случай на 

аварийни ситуации и гасене на пожар. 

Няма да се заустват и битово-фекални отпадъчни води.  
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От площадката на инсталацията ще се формират и условни чисти дъждовни води, 

които ще се улавят чрез изградената дренажна система за дъждовните води. Максималното 

количество на потока атмосферни води от територията на ИП е до 1 600 m
3
/y.  

Канализация: 

Канализацията на площадката ще бъде разделна: 

- за битово-фекални води;  

- за производствени; 

- и атмосферни води. 

Канализацията ще се изгради с тръби от полипропилен /PP/. 

Очакваният годишен поток дъждовни води от бетонираната площадка на ИП е до 

1 600 m
3
/y. 

Канализацията за дъждовни и условно-чисти води ще ги отвежда към вкопан 

резервоар, който периодично ще се почиства от фирма. 

1.9.2.3. При закриване и рекултивация 

Специфицирането и описанието на отпадъчните води по време на закриване и 

рекултивация следва да бъде дадено в Плана за извеждане от експлоатация и рекултивация 

на площадката. Тези емисии са ограничени по време и количество и ще са предмет на 

подробно описание в гореспоменатия план. 

1.9.3. Генерирани твърди отпадъци – количествена и качествена оценка 

1.9.3.1. При строителство 

През този етап е предвидено да се извършват следните дейности: 

 Изкопни дейности за подземни комуникации – канализация, водоснабдяване, 

топло- и електроснабдяване; 

 Изграждане на пътна инфраструктура; 

 Построяване на административна сграда; 

 Изграждане на фундаменти за съоръженията; 

 Временно складиране и последващо транспортиране до съответното депо на 

генерираните строителни отпадъци; 

 Монтаж на новото оборудване. 

По време на изпълнение на тези дейности се очаква да се генерират неопасни 

отпадъци. Посочените в Таблица 1.9-4 твърди отпадъци са класифицирани в съответствие с 

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците като неопасни. Това са 

твърди отпадъци от инертни строителни материали (тухли, бетонови парчета, дървени 

парчета, арматура), отпадъци от метален скрап, отпадъци от опаковки и битови отпадъци. 
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Таблица 1.9-4 Класификация и очаквани количества на неoпасни отпадъци по време на 

строителството 

№ Материал Мярка Код по Наредба 

2/2014 

Стойност 

Отпадъци от опаковки 

1.  Опаковки от дървесни материали  [t] 15 01 03 1 

2.  Метални опаковки [t] 15 01 04 1 

3.  Смесени опаковки [t] 15 01 06 1 

Строителни отпадъци 

4.  Бетон [t] 17 01 01 1 

5.  Тухли [m
3
] 17 01 02 1 

6.  Желязо и стомана [kg] 17 04 05 100 

7.  
Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03* (Земна 

маса от изкопни работи) 
[m

3
]

 
17 05 04 100 

Битови отпадъци 

8.  Смесени битови отпадъци [t] 20 03 01 2 

Отпадъците от опаковки следва да се предадат за рециклиране въз основа на договор с 

фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ 

за транспортиране и предаване за последващо третиране. Същевременно, още от етапа на 

строителство следва да се въведат и изискванията на ЗУО за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки, съгласно чл. 33, ал.4 от ЗУО. 

Управлението на строителните отпадъци трябва да се съобрази с изискванията на 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали (Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.). 

Битовите отпадъци следва да се събират и предават за последващо третиране въз 

основа на установения ред в Община Болярово. 

1.9.3.2. При експлоатация 

Образуваните на площадката отпадъци ще бъдат производствени, общи (предимно 

опаковки), битови и от строително-ремонтни работи. 

Производствени отпадъци: 

Отпадък с код 02 03 04 – материали, негодни за консумация и преработване 

Образува се от почистване на използваната суровина (зърно) в инсталацията за 

производство на етанол, както и негодна слама.  

Източник на отпадъка:  
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 склад за съхранение на слама (биомаса, използвана за парен котел). При 

почистване на склада е възможно генериране на негодна за гориво слама, която подлежи на 

депониране; 

 почистване на основната суровина за производство на етанол/ зърното от 

механични примеси. 

Съставът на отпадъка е растителен и не притежава опасни свойства.  

Количество: 1 t/y. 

Отпадък с код 02 01 03 - отпадъци от растителни тъкани 

Образува се от почистване на използваната суровина (етерично маслени култури) в 

инсталацията за производство на етерични масла.  

Източник на отпадъка:  

 почистване на основната суровина за производство на етерични масла; 

 остатъци от дестилационния съд. 

Съставът на отпадъка е растителен и не притежава опасни свойства.  

Количество: 1 t/y. 

Отпадък с код 10 01 01 - сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на 

пепел от котли, упомената в 10 01 04) 

Образува се в резултат от експлоатацията на тръбната пещ в инсталацията за 

производство на въглеводородни разтворители и парогенераторите за производство на пара в 

производствения процес на етанол и етерични масла, при изгаряне на гориво биомаса. 

Съставът на отпадъка е растителен (пепел от изгаряне на слама) и не притежава 

опасни свойства.  

Количество: 100 t/y. 

За този отпадък има установена практика за използването му като продукт – 

подобрител за почви. Пепелта отговаря на изискванията на  Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, 

т. 2 от Наредбата за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от 

пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието и Приложение № 4 към чл. 

9, ал. 1 от същата наредба. След въвеждане в експлоатация на инсталацията и образуване на 

отпадъка, ще се проведе процедура по неговото охарактеризиране. 

Отпадък с код 10 01 03 – увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена 

дървесина  

Образува се в резултат улавянето на летящата пепел от изгарянето на възобновяемо 

растително гориво (дърва за огрев, слама и др. растителни селскостопански продукти) в 

тръбната пещ към инсталацията за производство на въглеводородни разтворители и 
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парогенераторите за производство на пара в производствения процес на етанол и етерични 

масла. 

Съставът на отпадъка е растителен (пепел от изгаряне на слама) и не притежава 

опасни свойства.  

Количество: 1 t/y. 

Отпадък с код 16 01 17 – черни метали  

Образува се в резултат на дейността ремонт и производство на метални изделия в 

ремонтно-механичния цех. 

Отпадъците, които ще се образуват от дейността са 100% подлежащи на рециклиране. 

За целта ще се сключи договор с фирма притежаваща съответните разрешителни за дейности 

с отпадъци от черни и цветни метали. 

Количество: 0.5 t/y. 

Отпадък с код 16 01 18 – цветни метали  

Образува се в резултат на дейността ремонт и производство на метални изделия в 

ремонтно-механичния цех. 

Отпадъците, които ще се образуват от дейността са 100% подлежащи на рециклиране. 

За целта ще се сключи договор с фирма притежаваща съответните разрешителни за дейности 

с отпадъци от черни и цветни метали. 

Количество: 0.5 t/y. 

Отпадъци, образувани общо на площадката: 

Отпадък с код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки 

Образуват се в резултат на използване на суровини (хлебна мая и др.), които се 

доставят в хартиени опаковки и кашони.  

Състав на отпадъка – хартия и картон 

Количество: 0.500 t/y. 

Отпадък с код 15 01 02 – пластмасови опаковки 

Образуват се в резултат на използване на суровини,които се съхраняват в пластмасови 

опаковки.  

Състав на отпадъка – полиетиленови чували и опаковки 

Количество: 0.300 t/y. 

Отпадък с код 15 01 03 – опаковки от дървесни материали 

Образуват се в резултат от доставката на суровини и материали.  

Състав на отпадъка – дърво 
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Количество: 0.800 t/y. 

Отпадък с код 15 01 05 – композитни/многослойни опаковки /алуминиево и PVC 

фолио/ 

Образуват се в резултат от доставката на суровини и материали. 

Състав на отпадъка – хартия, пластмаса, метално фолио 

Количество: 0,100 t/y. 

Опасни отпадъци, образувани общо на площадката: 

Отпадък с код 13 01 10* – нехлорирани хидравлични масла на минерална основа  

Образуват в резултат на експлоатацията и поддръжката на технологичните линии.  

Състав на отпадъците – високомолекулни въглеводороди. 

Количество: 0.8 t/y. 

Отпадък с код 13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

на минерална основа  

Образуват в резултат на експлоатацията и поддръжката на технологичните линии.  

Състав на отпадъците – високомолекулни въглеводороди. 

Количество: 0.8 t/y. 

Отпадък с код 13 05 08* – смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни 

сепаратори 

Образува се при изгребване на водоплътната яма за дъждовни води. 

Състав на отпадъка – предимно механични частици (пясък, камъни) и двигателни 

масла (в случай на аварийни разливи на площадката). 

Количество: 0.1 t/y. 

Отпадък с код 15 01 10* – опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

Образуват в резултат от доставка на суровини с опасни свойства, използвани в 

процеса на производство на етанол и въглеводородни разтворители.  

Състав на отпадъците – метални варели с остатъци от опасни вещества. 

Количество: 0.100 t/y. Предвижда се част от суровините да се доставят в оборотни 

опаковки. 
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Отпадък с код 15 02 02* – абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 

филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни 

вещества 

Образува се в резултат на използване на сорбенти, за ограничаване на аварийни 

разливи от опасни химични вещества, в т.ч. ензими, натриева основа, киселина, газов 

кондензат и др.  

Състав на отпадъците – кърпи, сорбенти, замърсени с опасни вещества 

Периоди на образуване: периодично, при аварийни разливи. 

Количество: 0,5 t/y. 

Битови отпадъци: 

Отпадък с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци 

Образуват от жизнената дейност на работниците и персонала на завода. Източниците 

са битовите сгради и спомагателните звена. 

Състав на отпадъците – предимно биоразградими  

Количество: 5 t/y. 

Отпадъци от строителни и ремонтни дейности: 

Отпадък с код 17 04 07 – смеси от метали 

Смеси от метали ще отпадат при ремонт на технологично оборудване и подмяна на 

арматурата (например различни кранове, водомери, разходомери и др.). Източник са 

производствените линии и спомагателното оборудване на площадката. 

Състав на отпадъка – смеси от предимно цветни метали 

Периоди на образуване: периодично, по време на ремонтни работи. 

Количество: 1 t/y.  

В Таблица 1.9-5 е представена обобщена информация за отпадъците, които ще се 

генерират при реализация на ИП, класифицирани съгласно Наредба 2/2014г. 

Таблица 1.9-5 Твърди отпадъци, генерирани при реализация на инвестиционното 

предложение 

Наименование 

 

 

Код по 

Наредба 

2/2014 

Приблизително 

количество 

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 13 01 10* 0.8 t/y 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 
13 02 05* 0.8 t/y 
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Наименование 

 

 

Код по 

Наредба 

2/2014 

Приблизително 

количество 

Смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори 13 05 08* 0.1 t/y 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 
15 01 10* 0.1 t/y 

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

15 02 02* 0.5 t/y 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

Материали, негодни за консумация и преработване 02 03 04 1 t/y 

Отпадъци от растителни тъкани 02 01 03 1 t/y 

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от 

котли, упомената в 10 01 04) 
10 01 01 100 t/y 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина 10 01 03 1 t/y 

Хартиени опаковки 15 01 01 0.5 t/y 

Пластмасови опаковки 15 01 02 0.3 t/y 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 0.8 t/y 

Композитни/многослойни опаковки /алуминиево и PVC фолио/ 15 01 05 0.1 t/y 

Черни метали 16 01 17 0.5 t/y 

Черни метали 16 01 18 0.5 t/y 

ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 

Смеси от метали 17 04 07 1 t/y 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 5 t/y 

Битовите отпадъци, събрани смесено, ще се предават за депониране на Регионално 

депо за отпадъци - Ямбол. 

Площадките за временно съхранение на отпадъците, ще се обозначат и надпишат, 

включително на или над съответните контейнери е ще бъде посочено наименованието и кода 

на съответния отпадък. За безопасно управление на опасните отпадъци, работниците, 

отговорни за тяхното третиране следва да бъдат снабдени с лични предпазни средства (ЛПС) 

и да преминат през начален и периодичен инструктаж. 

Опасните отпадъци временно ще се съхраняват на територията на производствената 

площадка на обособени за целта места и след натрупване на определени количества ще се 

предават за последващо третиране на фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 на ЗУО, 

въз основа на договори.  

Съгласно чл. 8 на ЗУО, предаването и приемането на производствените, строителните 

и опасните отпадъци ще се извършват само въз основа на писмен договор с лица 
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притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 

на ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно 

Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците. 

Металните отпадъци, които ще се образуват от дейността са 100% подлежащи на 

рециклиране. 

1.9.3.3. При закриване и рекултивация 

Класификацията на отпадъците, които се очаква да се генерират по време на 

закриването са предимно строителни отпадъци, а също така и битови отпадъци. Тяхната 

количествена и качествена характеристика подробно ще бъде разработена в Плана за 

извеждане от експлоатация и закриване на съоръженията и мощностите, където следва да се 

опишат и действията за екологосъобразното им третиране. Тяхната характеристика и 

класификация няма да се различават съществено в качествено отношение от тези на 

отпадъците, генерирани по време на строителство и експлоатация. Разликата ще бъде 

единствено в количествено отношение, като отпадъците, които ще се генерират на етапа на 

извеждане от експлоатация и закриване ще бъдат в по-големи количества. 

Крайното третиране на тези отпадъци следва да бъде в съответствие с условията на КР 

и нормативните изисквания. 

1.9.4. Генерирани енергетични замърсители – количествена и качествена оценка 

1.9.4.1. При строителство 

Шум 

По време на строителството ще се генерира основно шум от движението на 

строителната техника и изкопно-насипните дейности. Очакваните стойности са нормални за 

работна среда и не се очаква да превишават пределно допустимите норми.  

Строителната дейност неизбежно е свързана с известна степен на шумов дискомфорт 

в зоните, намиращи се в близост до мястото на извършване на строителните работи. В случая 

става въпрос обаче за непостоянен източник на шум. Шумовите нива във всяка една точка 

ще са функция от комбинираното използване на оборудване и от строителните дейности и 

промяната на местоположението им в процеса на изграждане на инсталацията. Те зависят от 

променливи величини, най-значимите от които са: 

 Шум, генериран от използвани на площадката инсталации или оборудване, 

обичайно изразен като ниво на звукова мощност; 

 Времето, за което строителната техника е в работен режим; 

 Разстоянието между източника на шум и обекта на въздействие; 
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 Степента на вероятното смекчаване на шума в резултат от поглъщането му от 

почва, въздух и шумозащитни прегради. 

В Таблица 1.9-6 са посочени нивата на шум, свързани с типичните строителни 

дейности и прогнозните нива на шум, привнасяни от всяка машина на площадката на 

разстояние 1300 m. 

Таблица 1.9-6 Примерно ниво на звукова мощност, дължащо се на типични строителни 

дейности  

Строителна дейност / съответна механизация Lw Типично А-претеглено ниво на звуково 

налягане (LA) на 10m 

Подготовка на площадката 

Булдозер 103 75 

Верижен багер r 106 78 

Изкопни работи 

Булдозер 109 81 

Верижен багер r 107 79 

Товарен камион  108 80 

Самосвал  109 81 

Валиране и уплътняване 

Валяк Roller 107 79 

Вибрационна плоча 108 80 

Пилотни работи 

Хидравлична чукова техника 117 89 

Едрогабаритна сондажна техника за пилоти 111 83 

Заваряване/Рязане на стомана 

Заваръчен агрегат  101 73 

Заваръчен генератор  85 57 

Фрези Cutter  96 68 

Други 

Едрогабаритна автомобилна бетонобъркачка 105 77 

Бетонобъркачка 95 67 

Кулокран 105 77 

Показаните прогнозни нива на звуково налягане се отнасят за консервативно 

допускане, базиращо се единствено на данни за разпространение-разсейване, без да се 

отчитат екраниране, насочване или ефекти на поглъщане на шума. 

Като се отчита временният и променлив характер на предлаганите строителни работи 

и разстоянието (над 1000 m) между площадката на инвестиционното предложение и 
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местоположението на обектите на въздействие от шум, не се предвижда въздействието от 

шума, генериран при строителните работи, да бъде значимо. 

Вибрации 

Някои строителни дейности могат да бъдат източник на вибрации разпространявани в 

земята, които да станат причина за въздействие върху близки обекти. Типични дейности, 

които биха довели до вибрационно въздействие са уплътняването, и разбиването. 

Влиянието върху близки обекти от вибрационни дейности е функция от източника на 

вибрации и траекторията на разпространението им до обекта, като големите разстояния 

редуцират въздействието. Поради големите разстояния до съседни обекти на въздействие и 

защита (с. Мамарчево и гр. Болярово) няма вероятност вибрациите от строителни дейности 

да окажат въздействие.  

Земекопните машини и тежкотоварната транспортна техника са генератори на 

транспортно-технологични вибрации. На обслужващия ги персонал те действат преди всичко 

като общи вибрации по вертикалната ос Z, както и по хоризонталните Х и Y. Общите 

вибрации са нискочестотни - в диапазона на 1 - 63 Hz. Генерираните от работата на моторите 

вибрации са периодични. В условията на строителството неравния терен и транспорт по 

черни пътища се генерират и апериодични, тласъчни вибрации. Резонансната честота за 

цялото тяло при седяща работна поза е 4 - 6. При багери нормите за общи вибрации са 

превишени от 1 до 2.5 пъти, при тежкотоварни камиони от 2 до 3.5, при трактори от 1.5 до 

2.5 пъти.  

1.9.4.2. При експлоатация 

Шум 

Основни източници на шум в новата инсталация ще са въздушни вентилатори, 

компресори, помпи, ел. двигатели, охладителни кули, мелници, парогенератори/тръбна пещ, 

вътрешнозаводски транспорт и др. Очаква се шумът в работната среда да бъде под 

установената норма от 85 dB(А). 

Изхождайки от типа на оборудването, което ще се използва, по границите на 

площадката еквивалентното ниво на шум не се очаква да превишава допустимите норми от 

70 dB(А). 

В Таблица 1.9-7 са представени нивата на шум, които ще се емитират по време на 

експлоатация от източниците, намиращи се на територията на площадката. 

Таблица 1.9-7 Нива на звукова мощност от източници на площадката 

Източник 
Ниво на звукова мощност, 

dB (A) 
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Източник 
Ниво на звукова мощност, 

dB (A) 

Въздушни вентилатори <85 (на 1 m от съоръжението) 

Електродвигатели <85 (на 1 m от съоръжението) 

Въздушен компресор <76 (на 10 m от съоръжението) 

Изпарител <70 (на 1 m от съоръжението) 

Класификатор за зърно <85 (на 1 m от съоръжението) 

Валцова мелница за зърно <85 (на 1 m от съоръжението) 

Разварник <70 (на 1 m от съоръжението) 

Охладител <70 (на 1 m от съоръжението) 

Парогенератори/тръбна пещ <80 (на 1 m от съоръжението) 

Ремонтно-механичен цех 
<85 в помещението 

<70 на открито 

Вибрации 

При нормална експлоатация не се очаква да има възникване на вибрации. 

Не е възможно да има разпространение на вибрации до най-близко разположените 

обекти на въздействие (с. Мамарчево и гр. Болярово), намиращи се на разстояние над 1100 m.  

Електромагнитни лъчения 

При нормална експлоатация на новата инсталация не се очаква генериране на 

електромагнитни лъчения. 

Въздушните електропроводи са източник на електромагнитно поле с честота 50 Hz, 

възникващи при процеса пренос на електрическа енергия. Отстоянието на проводниците на 

въздушната линия до терена ще позволява безопасно преминаване под ВЛ на хора и животни 

за неограничено време. 

1.9.4.3. При закриване и рекултивация 

По време на фазата на закриване ще се генерира шум от разрушителните дейности 

еквивалентен на този, очакван за фазата на строителство. 

Тяхното специфициране и описание следва да бъде дадено в Плана за извеждане от 

експлоатация и закриване на площадката. Тези емисии са ограничени по време и количество 

и ще са предмет на подробно описание в гореспоменатия план. 

1.10. РИСК ОТ АВАРИИ 

На територията на новата инсталация могат да възникнат локални, местни и крупни 

производствени аварии в случай на: 

 Земетресения – Районът попада в зона на сеизмична интензивност VII по скалата 

на Медведев-Шпонхойер-Карник (МШК), което е свързано с умерен риск от 
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повреди при земетресение. 

 Тежки зимни условия, свързани със снегонавявания и обледявания – в резултат на 

обилни снеговалежи и навявания при зимни условия е възможна ограничена 

проходимост на пътища от и за територията на ИП, поради което са възможни 

нарушения в ритъма по своевременното явяване на работниците и служителите на 

работа. При необходимост аварийните дейности ще се съгласуват с „Пътно 

управление” на общинската администрация.  

 Аварии с опасни химични вещества – „Химиндъстриис” ООД не е класифицирано 

като предприятие с „рисков потенциал“. На площадката на дружеството няма условия 

за възникване на голяма авария по смисъла на ЗООС. Въпреки това е възможно 

предизвикването на аварии в обекта вследствие неспазване на технологичната 

дисциплина или авариране на някои възли и детайли от технологичното оборудване. 

Това от своя страна би предизвикало локален пожар в границите на имота с 

произтичащите от това последици за предприятието;  

 Пожари – сигнализацията при възникване на подобно събитие е предмет на 

съгласуване с ОУПБЗН в съответния авариен план. 

1.11. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ И НЕПРЕДВИДЕНИ 

СЪБИТИЯ 

Мерките, които са предвидени за предотвратяване и реагиране при инциденти и 

непредвидени събития са: 

 изграждане на обваловки на всички резервоари с опасни вещества. 

Обваловките е необходимо да бъдат изчислени за пълно задържане на съдържанието на 

съответния резервоар при евентуален пробив; 

 изграждане на водопроводна мрежа за противопожарни нужди; 

 изграждане на резервоар за противопожарни нужди; 

 изграждане на система за пожарогасене, която да покрива пожароопасните 

зони;  

 осигуряване на допълнителни подръчни противопожарни средства; 

 осигуряване на система от предпазни клапани на тръбите за леснозапалими 

течности; 

 изготвяне на авариен план за предприятието и изграждане на Аварийна група 

и/или Кризисен щаб или др. за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи в случай на възникнала авария 
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 извършване на огневи дейности в пожароопасните зони единствено след 

обезопасяването им 

 спазване на общите правила за пожарна безопасност 

 осигуряване на лични предпазни средства за защита на персонала 

 провеждане на обучение и тренировки на персонала за поддържане на 

готовността за действие при аварии 

 извършване на периодични огледи на тръбопроводите с опасни химични 

вещества /ОХВ/. Огледи се извършват и от изпълнителския персонал по време на работа 

1.12. МОНИТОРИНГ 

При реализацията на инвестиционното предложение, още в етапа на строителство, 

следва да се изработи „План за мониторинг и намаляване на вредното въздействие върху 

околната среда”. Той трябва да се прилага във фазата на строителството, експлоатацията и 

извеждането от експлоатация (закриването). Следващите таблици включват факторите, 

които следва да се отчитат, като окончателният „План за мониторинг и мерки за намаляване 

на вредното въздействие върху околната среда” ще даде по-конкретни данни за 

мониторингови действия, пунктове и анализи. Информацията в таблиците само дават пример 

за набелязаните цели. 

Таблица 1.12-1 План за мониторинг и мерки за намаляване на вредното въздействие 

върху компонентите на околната среда и здравето на човека във фазата на 

строителството 

Източник 

Метод 

К = количествен, 

В = визуална оценка;  

M = мониторингови 

пунктове 

Пункт Честота 

Трафик при 

строителните дейности 

ВМ Мрежа от пунктове за 

мониторинг на прахови 

емисии 

Ежедневно (визуално) 

Ежеседмично 

Емисии от транспортни 

средства 

В Пункт на обслужване на 

превозното средство 

Ежедневно (визуално) 

По време обслужване на 

превозното средство 

Повърхностен отток от 

площадката 

КВМ Точки на заустване; 

мониторинг. Пунктове 

по течението на реката 

Ежедневно (визуално) 

Ежемесечно 
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Таблица 1.12-2 План за мониторинг и мерки за намаляване на вредното въздействие 

върху компонентите на околната среда във фазата на експлоатация 

Източник 

Метод 

К = количествен, 

В = визуална оценка; 

M = мониторингови пунктове 

Пункт Честота 

Организирани източници 

на емисии 

КМ Периодичен мониторинг 

на отпадъчните газове 

Веднъж на две 

години 

Повърхностен отток от 

площадката 

В Не се предвижда 

заустване 

Ежедневно 

Таблица 1.12-3 План за мониторинг и мерки за намаляване на вредното въздействие 

върху околната среда във фазата на извеждане от експлоатация и закриване 

Източник 

Метод 

К = количествен, 

В = визуална оценка; 

M = мониторингови 

пунктове 

Пункт Честота 

Дейности по  

разрушаване на сгради и 

съоръжения 

КВМ Пунктове за мониторинг на 

прахови емисии 

Ежедневно (визуално) 

Ежеседмично 

Повърхностен отток  В Не се предвижда заустване Ежедневно 

В Таблица 1.12-4 е представена система за мониторинг по отношение на 

компонентите на околната среда. 

Таблица 1.12-4 Система за мониторинг по отношение на компонентите на околната 

среда 

Компоненти Методи Местоположение на пунктовете 
Честота на 

пробовземане 

Подземни води Ръчно пробовземане и 

анализ 

Пиезометър Годишно 

Качество на 

въздуха  

Измерване на емисиите  Мониторинг на емисии На 2 години 

Шум и вибрации Мониторинг на шум и 

вибрации 

Избрани пунктове между източниците и 

обектите на въздействието 

На 2 години 

Собственият мониторинг по отношение на шума е свързан с измерване нивата на 

шума по границите на експлоатационната площадка и в местата на въздействие; определяне 

на общата звукова мощност и определяне на шумозащитна зона. 
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По отношение на вибрациите е необходим собствен мониторинг за измерване на 

общите вибрации по границите на шумозащитната зона и в места на въздействие. 

1.13. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

1. Инвестиционното предложение е за обособяване на инсталации за 

производство на етанол, въглеводородни разтворители и етерични масла. Получените при 

тези производства продукти по същество ще бъдат крайни. 

2. Теренът, предвиден за реализация е собственост на Възложителя. Няма да са 

необходими допълнителни площи, тъй като предвиденият терен е достатъчен за целите на 

предложението. Налични са също така в района източници на вода за питейни нужди и ел. 

енергия. 

3. Източник на необходимата вода за производствени нужди ще бъде осигурена 

чрез собствен сондаж (1 бр.), за което е необходимо издаване на Разрешително за 

водовземане по реда на Закона за водите.  

4. Площадката е разположена над ПВТ с код BG3G00000K2030 (Пукнатинни 

води - Брезовско - Ямболска зона). ПВТ има достатъчен експлоатационен ресурс за 

обезпечаване нуждите на ИП.  

5. Реализацията на ИП няма да доведе до съществена промяна в 

експлоатационния индекс на ПВТ с код BG3G00000K2030. 

6. Необходимата топлоенергия за нуждите на производствения процес ще се 

осигурява от три отделни източника – два парогенератора и една тръбна пещ. 

7. На площадката ще се експлоатират две малки горивни инсталации (по 0,85 

MW) и една средна горивна инсталация (2 MW). 

8. За задоволяване нуждите с електричество ще се използва съществуващата 

електропреносна мрежа в района. 

9. Експлоатацията на ИП не е свързано с образуване на отпадъчни 

производствени води. 

10. Битово-фекалната и дъждовната канализация са разделени и ще заустват в 

отделни водоплътни черпателни ями. 

11. Отпадъчните води от пропарване и измиване на съоръженията за производство 

на етанол и етерични масла ще се пречиства през кало-масло уловител и ще се зауства във 

водоплътната черпателна яма за битово-фекалните води. 

12. Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностно или подземно 

водно тяло. 
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2. ОПИСАНИЕ НА РАЗУМНИ АЛТЕРНАТИВИ (НАПРИМЕР ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ, ТЕХНОЛОГИЯТА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, РАЗМЕРА И 

МАЩАБА), ПРОУЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО СА ОТНОСИМИ ЗА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕГОВИТЕ СПЕЦИФИЧНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, И ПОСОЧВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ИЗБРАНИЯ 

ВАРИАНТ, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА 

2.1.НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 

Нулевата алтернатива означава инвестиционното предложение да не се осъществи. 

Това означава да не се реализира дейността, която е допустима в съответствие с 

предвижданията на проекта на Общия устройствен план на Община Болярово. Няма да се 

реализират нови работни места, което има пряко отношение към подобряване стандарта на 

живот за населението в района.  

2.2.АЛТЕРНАТИВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪГЛАСНО НАЙ-

ДОБРИТЕ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ (НДНТ) 

НДНТ е серия от сравнителни документи, които се издават и периодично 

актуализират от Европейската комисия. В тях се прави теоретичен и практически преглед на 

всички категории производства и системи, които попадат в обсега на Директива 2010/75/ЕС 

на Европейския парламент и на Съвета относно комплексното предотвратяване и контрол на 

замърсяването. В тези документи се оценява развитието на наличните техники към момента 

и ефективността от прилагането им. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Директивата за комплексно 

предотвратяване и контрол на замърсяването и Приложение № 4 на ЗООС, поради което 

подлежи задължително на издаване на Комплексно разрешително. The BREF on Large 

Volume Organic Chemicals (LVOC) разглежда производството на органични химикали в 

секторите от Приложение 1 на Директива 2010/75/ЕС, а именно б) кислородсъдържащи 

въглеводороди като алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естери и смеси от 

естери, ацетати, етери, пероксиди и епоксидни смоли. В тази връзка е изготвено 

допълнение (Приложение № 7) към ДОВОС на основание чл. 99а от ЗООС, в което е 

направена оценка за използване на най-добри налични техники от инвестиционното 

предложение в съответствие с изискванията на чл. 99а от ЗООС. 

Избраната от Възложителя техника за осъществяване на инвестиционното 

предложение „Изграждане на Технологичен комплекс за производство на етерични масла, 
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въглеводородни разтворители и спирт и ремонтно-механичен цех” е идентична с описаната 

в НДНТ. Параметрите на инсталацията (консумация, емисии, отпадъци и т.н) и техните 

стойности съответстват на НДНТ, поради което не е разглеждана алтернативна техника за 

реализация на ИП. По-долу е представено сравнение на избраната от Възложителя техника с 

изискванията на НДНТ 

Таблица 2.2-1 Консумация на ресурси 

Показател 
Стойност съгласно 

избрана техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. приети с Решение на ЕК 

Консумация на вода:  В BREF няма данни за  

процесите/инсталацията обект на 

ИП. 

Инст-я за производство на етанол 5 m
3
/eдиница продукт 

Инст-я за производство на разтворители 0.72 m
3
/eдиница продукт 

Консумация на топлинна енергия  В BREF няма данни за 

процесите/инсталацията обект на 

ИП  

Инст-я за производство на етанол 4.8 MWh/единица продукт 

Инст-я за производство на разтворители 2.04 MWh/единица продукт 

Консумация на електрическа енергия  В BREF няма данни за 

процесите/инсталацията обект на 

ИП 

Инст-я за производство на етанол 0.185 MWh/единица продукт 

Инст-я за производство на разтворители 0.072 MWh/единица продукт 

Употреба на опасни вещества (суровини,спомагателни материали и/или горива): 

Газов кондензат – основна суровина за 

инсталацията за производство на 

разтворители 

H-предупреждения:  

Н225, Н315, Н304, Н361, Н340, Н350, 

Н336, Н411 

P-препоръки: 

Р201, Р210, Р280, P301+P310, Р403+Р233, 

Р501 

3000 t/y; 

0.99 t/ед. продукт 

В BREF няма данни 

Етилацетат – суровина към инсталацията 

за производство на разтворители 

H-предупреждения:  

H225, H319, H336 

P-препоръки: 

Р210, Р240,P305+P351+Р338 

15 t/y 

0.005 t/ед. продукт 

В BREF няма данни 

Бутилацетат - суровина към инсталацията 

за производство на разтворители 

H-предупреждения:  

H226, H336 

P-препоръки: 

15 t/y 

0.005 t/ед. продукт 

В BREF няма данни 
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Показател 
Стойност съгласно 

избрана техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. приети с Решение на ЕК 

Р210 

Сярна киселина – спомагателен материал 

към инсталацията за производство на 

етанол 

H-предупреждения:  

Н314 

P-препоръки: 

Р301+Р330+Р331, Р305+Р351+Р338, Р280 

0.6 t/y 

0.0002 t/ед. продукт 

В BREF няма данни 

Натриева основа – спомагателен 

материал към инсталацията за 

производство на етанол 

H-предупреждения:  

Н290, Н314 

P-препоръки: 

Р301+Р330+Р331, Р305+Р351+Р338, 

Р303+Р361+Р353, Р280, Р308+Р310 

0.6 t/y 

0.0002 t/ед. продукт 

В BREF няма данни 

Употреба на горива 

Котелно гориво  В BREF няма данни 

Инст-я за производство на етанол 1230 t/y; 

0,41 t/ед. продукт 

Инст-я за производство на разтворители 540 t/y; 

0,18 t/ед. продукт 

 

2.3.АЛТЕРНАТИВНИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За реализация на инвестиционното предложение е избран земеделски имот 

собственост на Възложителя, който към момента не се обработва и може да бъде пригоден за 

изграждане и експлоатация на предвидения технологичен комплекс. Поради близостта на 

площадката до съществуващи комуникации в района (водопровод за питейна вода, 

електропровод, изградена пътна инфраструктура), лесно може да бъде подсигурено 

захранването с електрическа енергия, питейна и технологична вода, както и пречистването 

на водоплътните резервоари за битово-фекални води и за дъждовните води. Възложителят, 

още на най-ранен етап на формиране на идеята за настоящата инвестиция, е направил 

проучване за подходящо местоположение за разполагане на технологичния комплекс, като е 

провел консултации с Община Болярово и експлоатационните дружества в района.  
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Намерението за инвестицията е разгледано на заседание на Общински съвет – 

Болярово, проведено на 29.06.2017 г., като е взето Решение № 291 за даване на съгласие 

кметът на община Болярово да изрази становище, че не възразява срещу изграждането на 

технологичния комплекс единствено и само при спазване на всички екологични норми и 

изисквания на националното законодателство и законодателството на ЕС (съгласно препис-

извлечение от Протокол № 25 от заседанието на 29.06.2017 г. по точка 5 от дневния ред – 

Приложение № 2).  

Избраният имот е закупен от Възложителя след цитираното решение на Общински 

съвет и след като са се потвърдили възможностите за захранване на имота с необходимите 

електрически мощности и вода. 

Имотът е разположен в устройствена зона Смф (земеделска територия с допустима 

промяна на предназначението) съгласно изготвения проект на ОУПО Болярово, като 

изискванията за устройство на зоната не влизат в противоречие с инвестиционно 

предложение на Възложителя. 

Предвид изложеното, не са анализирани различни алтернативи по местоположение, 

поради липсата на необходимост от разглеждане на такива, във връзка с което в настоящия 

ДОВОС не са разгледани други алтернативи по местоположение. 

2.4.ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ  

1. Предлаганата за реализация технология е предмет на документ за „най-добри 

налични техники“ и подлежи на издаване на Комплексно разрешително. В приложение към 

ДОВОС е представена оценка за използване на „най-добри налични техники“ от 

инвестиционното предложение в съответствие с изискванията на чл. 99а от ЗООС, където 

еднозначно е доказано съответствието на предвижданията на инвестиционното предложение 

с „най-добрите налични техники“ описани в BREF on Large Volume Organic Chemicals. 

2. Площадката, предложена за реализация на ИП се явява единствената подходяща, с 

оглед на това, че теренът е наличен, но не се използва. Съгласно изготвения проект на ОУПО 

Болярово, имотът е посочен като устройствена зона Смф - земеделска територия с 

устройствен режим с допустима промяна на предназначението. 

3. Нулевата алтернатива означава инвестиционното предложение да не се осъществи. 

Това означава да не се реализират нови, временни и постоянни работни места.  
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3. ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ АСПЕКТИ ОТ ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА (БАЗОВ СЦЕНАРИЙ) И КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА 

ВЕРОЯТНАТА ИМ ЕВОЛЮЦИЯ, АКО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО, ДОКОЛКОТО ПРИРОДНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ 

БАЗОВИЯ СЦЕНАРИЙ МОГАТ ДА СЕ ОЦЕНЯТ ВЪЗ ОСНОВА НА 

НАЛИЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАУЧНИ 

ПОЗНАНИЯ 

3.1.АТМОСФЕРА 

Според климатичното райониране на България територията на Община Болярово 

попада в два климатични района - Странджа и Долна Тунджа, на Континентално- 

средиземноморската климатична област. Районът се отличава с топло лято и мека зима, 

малка годишна амплитуда на температурата на въздуха, есенно-зимен максимум и летен 

минимум на валежите, липса на ежегодна устойчива снежна покривка в извънпланинските 

райони. 

В Таблица 3.1-1 са представени средномесечните и годишните стойности на 

основните метеорологични параметри за най-близката до площадката климатична станция 

Стефан Караджово.  

Таблица 3.1-1 Среднoмесечни и годишни стойности на метеорологичните параметри за 

станция Ст. Караджово 

Месец 

Параметър 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Температура 

[
о
С] 

1.1 2.6 4.9 10.3 15.6 19.3 22.1 22.4 18.4 12.8 8.4 3.6 11.8 

Максимална 

температура [
о
С] 

4.5 6.9 10.2 16.6 21.8 25.9 29.1 29.2 25.3 19.0 12.3 7.0 17.3 

Минимална 

температура [
о
С] 

-3.7 -2.1 0.3 5.0 9.6 12.9 15.2 15.0 11.8 7.6 3.7 -1.0 6.2 

Обща облачност 

[бал] 
7.2 6.3 6.6 5.8 5.2 4.3 2.9 2.6 3.4 4.9 6.5 6.8 5.2 

Брой на дните с 

мъгли [брой дни] 
7.0 4.7 3.4 3.4 3.4 2.2 2.5 2.7 3.0 5.5 6.9 6.2 50.9 

Валежи [l/m
2
] 49 42 37 47 53 52 42 22 34 46 54 57 535 

Относителна 

влажност [%] 
88 85 80 74 74 70 65 63 68 76 83 87 76 

Скорост на вятъра 

[m/s] 
4.1 4.8 4.8 4.3 3.5 3.1 3.1 3.5 3.8 4.1 4.1 4.2 4.0 
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Месец 

Параметър 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Тихо време [%] 51.1 43.3 41.1 42.1 46.4 52.4 49.4 52.8 51.3 53.3 53.2 54.8 49.2 

Средногодишната продължителност на слънчевото греене е около 2 300 часа с 

максимум през месеците юли и август и минимум - през месеците декември и януари. Тази 

продължителност е около 50% от максимално възможната (определя се от дължината на 

светлата част на денонощието) за съответната географска ширина. През лятото този процент 

е около 75%, а през зимата - около 25%. 

Средногодишната температура на въздуха е между 11-12°С с изразен минимум 

през януари и максимум през месец август. Средната денонощна амплитуда (разликата 

между средните месечни максимални и минимални температури) е с около 4°C ход - от 8°C 

през декември до 14.2°C през август. 

Средно годишно относителната влажност на въздуха в община Болярово е висока - 

76%, като се отличава със зимен максимум - 91% през декември и летен минимум от 63 % 

през август . Разликата е чувствителна - 28%. 

Годишното количество на валежите (520-540 mm) е много под средното за страната 

(650mm) и не допринася за очистване на атмосферата, за което говори също и много 

големият брой безвалежни дни - 265 дни. 2/3 от дните през месеците в годината са 

безвалежни. Най-висок е броят на дни с валеж под 2 mm - 44 дни през годината. 

Броят на дните с мъгла е около 51, като двойно по-голям е броят им през есенно-

зимния сезон (34 дни) в сравнение с пролетно-летния - 17 дни. Характерно за 

продължителността на мъглите е, че през цялата година, най-често те са с продължителност 

по-малка от едно денонощие. 

Средно годишно общата облачност е 5.2 бала, като най-висока е тя през зимата (7.2 

през януари) и най-ниска през лятото - 2.6 бала през август. Фигура 2.1-4 показва годишният 

ход на облачните и слънчеви дни по отделните месеци. Ясните дни (включително с дните с 

незначителна облачност, които са 157) са 268, а мрачните дни са 97. 
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Розата на вятъра за района на най-близката ХМС Елхово до площадката на ИП е 

представена на  

Фигура 3.1-1. Съгласно нея в района преобладаващите ветрове са от североизток 

(25.6%), север (22.8%), а най-малко са ветровете от югоизток (4.9%), югозапад и запад (по 

6.8%). Скоростта на вятъра е много ниска - градацията показва, че в 72.3% скоростта е до 4 

m/s и в 27.7% скоростите са над 5 m/s, което показва нисък потенциал на ветровото поле за 

пренос на замърсители далеч от източници на емисии. Случаите на тихо време са 49,2%. 

 

Фигура 3.1-1 Средногодишна роза на вятъра за района 

Таблица 3.1-2 Средна скорост на вятъра в м/сек по месеци и посока 

Посоки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 5 4.6 5.6 3.7 3.4 3.2 3.2 3.6 3.9 4 3.9 4.5 
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Посоки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

NE 4.6 4.7 4.8 4.4 4.2 3.5 3.8 3.7 4.2 4.5 4.4 4.3 

E 5.1 4.2 4.4 4.8 3.5 3.2 3.9 3.7 4.1 3.7 4.1 4.9 

SE 5.5 4 3.7 3.8 3.6 2.8 2.9 2.9 2.9 3.8 3.8 4.5 

S 5.1 5.1 5.4 4.6 3.6 2.7 3.1 4.7 3.3 4.7 4.5 5.3 

SW 3.3 4.7 5.2 3.4 3.3 2.6 2.5 3 3 3.6 2.7 4.1 

W 3.6 4 3.9 4.7 2.9 2.9 2.9 2.9 3 2.7 3.4 3.3 

NW 3.6 4.6 4.3 3.1 3.3 2.9 3.2 3.1 3.3 2.7 3 3.4 

По-голям интерес от гледна точка на очаквано въздействие след реализация на ИП 

представляват южните и източните ветрове, които ще разсейват замърсителите от 

инсталацията в посока към най-близките населени места. Тези ветрове са с най-висока 

скорост в сравнение с другите посоки, със средногодишна скорост съответно 4,3 m/s и 4,1 

m/s (синята и зелената линия на Фигура 3.1-2). В тези посоки замърсителите от 

инсталацията ще се разсейват на най-голямо разстояние и съответно до по-ниски 

концентрации. Ветровете от запад, северозапад и югозапад са с най-ниска средна скорост 

(3.4-3.5 m/s – вж. Фигура 3.1-2) съответно замърсителите ще се разсейват на по-малко 

разстояние и до по-високи концентрации.  

 

Фигура 3.1-2 Средномесечна скорост на вятъра по посока [m/s] 

Климатичните характеристики на района не са благоприятни по отношение на 

разсейването на вредни вещества, изхвърляни в атмосферата и за намаляване на локалното 

въздействие на производствени емисии, поради ниските валежни суми и преобладаващи 

слаби ветрове.  
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От средногодишните скорости на ветровете в района може да се заключи, че 

максималните концентрации на замърсителите ще се утаяват в райони извън населени места. 

Предвид, че района е с преобладаващо земеделски територии в точка 4.2 е направен 

допълнителен анализ за повърхностното натоварване на земите със замърсители. 

3.2.АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

Съгласно утвърденият от Министъра на околната среда и водите списък на районите 

(в т.ч. агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ)- 

териториален обхват и минимален брой пунктове за текуща оценка на Качеството на 

атмосферния въздух (КАВ), област Стара Загора, включително и община Болярово попадат в 

РОУКАВ-Югоизточен. На територията на община Болярово няма пунктове за постоянен 

мониторинг на атмосферните замърсители, както и няма извършени допълнителни 

измервания по утвърдения график от мобилните автоматични станции за оценка на 

качеството на атмосферния въздух през последните 5 години. 

На територията на общината се експлоатира едно предприятие, което е в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС и се експлоатира в съответствие с условията на комплексно 

разрешително № 371-Н0/2008г., актуализирано с Решение № 371-Н0-И0-А2/2016г. 

Операторът на предприятието е „Булгартрансгаз“ ЕАД. Комплексното разрешително е 

издадено по реда на ЗООС за експлоатация на Компресорна станция „Странджа“ в 

землището на с. Горска поляна, бщ. Болярово. Площадката на предприятието е разположена 

на разстояние над 13 km източно от границите на ИП и над 14 km от с. Мамарчево. В 

съответствие с Условие 9 на КР 371-Н0/2008г., на площадката на инсталацията се 

експлоатират общо 5 източника към горивна инсталация с номинална топлинна мощност 

129,69 MW. В атмосферата се изхвърлят организирано емисии на SOx, NOx и СО. Предвид 

разстоянието от източниците до района на ИП може да се заключи, че не е възможно да има 

кумулиране на замърсители от площадката на „Булгартрансгаз“ ЕАД със замърсителите към 

настоящото ИП. 

На територията на общината няма други големи промишлени източници, емитери на 

вредни вещества. Основният източник на емисии на вредни вещества се явява отоплението 

на битови, административни и сгради на среден и малък бизнес (например трикотажната и 

шивашка промишленост) през зимния период с котелни инсталации, работещи на нафта, 

въглища и дърва, като последните генерират по-високи емисии на ФПЧ10 (и свързаните с 

тях полициклични ароматни въглеводороди), серни оксиди, въглероден оксид и азотни 

оксиди. Други източници на емисии на територията на общината са от транспорт, 
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дървопреработващите предприятия и пасищното животновъдство – отглеждане на овце, кози 

и едър рогат добитък. 

Може да се заключи, че наличието на ограничен брой замърсители и малката им 

мощност, е предпоставка за доброто качество на атмосферния въздух в община Болярово. 

3.3.ВОДИ 

3.3.1. Повърхностни води 

Речната мрежа в пределите на община Болярово се отнася едновременно към 

Егейския водосборен басейн (посредством реките, оттичащи се на запад към Тунджа - 

Поповска и Арапийска) и Черноморския водосборен басейн (чрез високия водосбор на река 

Средецка). Конкретно площадката на ИП е разположено в Егейския водосборен басейн, във 

водосбора на р. Поповска след яз. Малко Шарково, която се оттича на запад към р. Тунджа. 

 

 

Фигура 3.3-1 Карти на повърхностните водни тела в района на ИП 

Река Тунджа е най-големият приток на р. Марица, който се влива в нея на турска 

територия. Водосборната ѝ област е 7883 km
2
 със средна надморска височина на цялата 

водосборна област — 386 m. Тунджа извира от централната част на Стара планина източно 
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от в. Ботев. Дължината ѝ до границата е 350 km. До гр. Ямбол протича право на изток, като 

оттам прави завой на 90° и приема южна посока, която посока запазва до вливането си в р. 

Марица. Река Тунджа приема към 50 притока, от които по-значителните са: р. Мочурица - 

водосборна площ 1278 km
2
, дължина 86 km; р. Синаповска — площ 871 km

2
, дължина 55 km; 

р. Поповска и др. 

Река Поповска е субсредиземноморска река в басейна на р. Тунджа с дължина от 

63,4 km и обща площ на водосборния басейн - 449 km
2
. Започва течението си от връх Бойчов 

баир (499 m) и формира обширна изворна област в Дервентските възвишения. Има обща 

посока на оттичане на север-северозапад, която едва след Попово променя на югозапад. 

Влива се в река Тунджа южно от Елхово. Отличава се с голям коефициент на извивливост 

(Христова, 2012). Завирена е след с. Воден в яз.”Малко Шарково”. Средномногогодишното 

водно количество на р. Поповска (с. М. Шарково) е 840 m
3
/s , като варира от 0.226 m

3
/s при 

много суха година до 2.118 m
3
/s през много водна година. 

Гъстотата на речната мрежа във водосбора на река Поповска е 0,23-0,66 km/km
2
 

(Христова, 2012) ). 

Таблица 3.3-1 Повърхностни водни тела в района на ИП 

№ Речен 

басейн 

Водно тяло Код на водното 

тяло 

Дължина на 

реката, km 

Площ на 

водосбора, km
2
 

1 р.Тунджа р. Поповска до яз. 

”МалкоШарково” 

BG3TU500R014 16.00313192 97.76212873 

2 р.Тунджа р. Поповска от яз.”Малко 

Шарково” до устие, 

р.Ахлатийска 

BG3TU500R012 47.4269754 351.3275265 

Реката има чакълесто пясъчен субстрат в горните и средни участъци, в долните и зоните 

около устията предимно мек субстрат – пясък и тиня. В геологията на места доминира карста, 

поради което има подземно подхранване. Реката редуцира оттока, но не пресъхва напълно. 

Речното корито граничи с обширни земеделски площи, което предполага дифузно замърсяване с 

биогенни елементи. 

Съгласно актуалния План за управление на речните басейни (ПУРБ) в 

Източнобеломорски район (2016-2021г.), повърхностно водно тяло с код BG3TU500R012/ р. 

Поповска от яз.”Малко Шарково” до устие, р. Ахлатийска, се определя като тип 

„Субсредиземноморски малки и средни реки“ и не е включено в списъка със 

силномодифицирани водни тела (Фигура 3.3-2). Най-близкото силномодифицирано водно 

тяло е яз. Малко Шарково BG3TU500L013, който се използва за напояване в селското 

стопанство.  
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Фигура 3.3-2 Естествени, изкуствени и силномодифицирани водни тела в ИБР 

Контролът за качество на повърхностните води се осъществява чрез мрежата за 

контролен и оперативен мониторинг на повърхностни води (Фигура 3.3-3).  Конкретно за 

ПВТ BG3TU500R012 има определен един пункт за контрол (контролен, оперативен или 

проучвателен мониторинг) качеството на повърхностните води от Националната система за 

мониторинг на околната среда (НСМОС). Пунктът е разположен на устието на реката след 

гр. Елхово.  

Проектната категория на р. Поповска до с. Воден е I категория и след с. Воден до 

вливането ѝ в р. Тунджа - II категория. Анализите на РИОСВ – Стара Загора показват, че р. 

Поповска се отличава с „умерено” общо състояние, при „много добри” стойности по 

критерий биологични и екологичен потенциал до яз. „Малко Шарково” и „умерено” след 

язовира до вливането на реката в Тунджа. 

Най-близкия пункт за оперативен мониторинг е разположен на яз. Малко Шарково 

BG3TU500L013 - Фигура 3.3-3. 
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Фигура 3.3-3 Местоположение на пунктовете за оперативен мониторинг 

Съгласно Регионалния доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ – Стара 

Загора за 2017 г., общият брой пунктовете за оперативен мониторинг на реки на територията 

на РИОСВ – Стара Загора през 2017 г. е 35/ 32 на реки и 3 на язовири. В тези пунктове се 

извършва мониторинг по биологични и физико-химични елементи за качество. Честота на 

опробване е съобразена с минималната честота, която се препоръчва в Приложение V на РДВ 

за отделните показатели – биологични елементи и физико-химични елементи за качество.  

На река Поповска има заложен един пункт, на устие след гр. Елхово. В пункта се 

извършва мониторинг по биологични и физико-химични елементи за качество. 

В Таблица 3.3-1 са дадени резултатите от оценката на екологичното състояние на 

територията на РИОСВ – Стара Загора за ПВТ BG3TU500R012 и ПВТ BG3TU500L013. 

Анализите на резултатите показват, че през 2017г. водните тела са в умерено екологично 

състояние.  

Таблица 3.3-2 Състояние на повърхностните водни тела в района на ИП 

№ Речен басейн Водно тяло СМ/ 

ИВТ  

Биологични 

елементи 

Физикохимични 

елементи 

Екологично 

състояние/ 

потенциал 

Химично 

състояние 

1 BG3TU500R012 р. Поповска от 

яз.”Малко 

Шарково” до 

устие, 

р.Ахлатийска 

 Умерено Добро Умерено Неизвестно 

2 BG3TU500L013 яз. Малко 

Шарково 

СМ Добро Умерено 

NH4, Pобщ 

Умерено Неизвестно 

При подбора на показатели за оперативен мониторинг се използват биологичните 

елементи, индикативни за степента на антропогенно въздействие върху качеството на 
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водите– макроозообентос в реки и фитопланктон в стоящи води, както и показателят 

Хлорофил А в съчетание с други индикативни физико-химични показатели.  Провежда се 

мониторинг на всички физико-химични показатели, превишаващи стандартите за качество на 

околната среда (за приоритетни вещества) или приетите норми за добро екологично 

състояние на физико-химичните елементи и мониторинг на други физико-химични 

показатели, по които се наблюдават отклонения. 

Хидробиологичният мониторинг се извършва за макробезгръбначни в реки по 

Ирландски Биотичен Индекс. Периодично в определени пунктове (през 3 г.) се извършва 

наблюдение и на останалите биологични елементи съгласно изискванията на РДВ – 

фитопланктон (язовири), фитобентос, макрофити и риби. Мониторингът и оценката на 

състоянието на биологичните елементи в реки се извършва по Наредба № Н-4/14.09.2012г. за 

характеризиране на повърхностните води. Мониторингът на биологичните елементи в езера 

и язовири се извършва по методики, приложени в рамките на научна разработка за 

определяне на референтни условия и класификационна система за оценка на екологично 

състояние през 2009-2010г. 

Относно физико-химични елементи за качество, мониторингът се извършва по 

основни физико-химични показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества, 

свързани със замърсяване на повърхностните води с органични вещества, метали и 

металоиди. Анализът на планираните показатели се извършва от Регионална лаборатория 

Стара Загора към ИАОС, като за всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за 

пробонабиране и анализиране по следните групи показатели: 

 Основни физико-химични показатели 

- І група – активна реакция /рН/, температура, неразтворени вещества, 

електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот амониев, 

азот нитратен, азот нитритен, фосфати. 

-    ІІ група - азот общ, фосфор общ, калциево-карбонатна твърдост. 

 Специфични вещества 

-    І група - Органични вещества – феноли, нефтопродукти. 

- ІІ група - Метали и металоиди – желязо, манган, цинк, мед, арсен, хром – 

тривалентен, хром (шествалентен), алуминий. 

- ІIІ група – Други вещества - СПАВ анионактивни, цианиди. 

 Приоритетни вещества. 

По отношение на химично състояние на повърхностните водни тела са приложени 

изискванията на Директива 2008/105/ЕО, транспонирана в Наредба за стандарти за качество 

на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от 2010г.  
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Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – добро и 

лошо, които се изобразяват съответно със син и червен цвят. За извършване на достоверна 

оценка е необходимо минималната честотата на анализ да бъде 12 пъти в годната (1 път 

месечно). Тези водни тела, които отговарят на средногодишните стойности на стандартите за 

качество на околната среда (СГС-СКОС) са в добро състояние, а за водните тела, в които се 

констатира превишаване на СГС-СКОС е определено лошо състояние. Във водните тела, в 

които не се извършва мониторинг на приоритетни вещества поради липсата на 

идентифициран натиск, химичното състояние е определено като „неизвестно“. През 2017г. в 

30 повърхностни водни тела са извършени анализи за наличие на приоритетни вещества, но 

резултатите от мониторинга не показват превишаване на стандартите за качество на околната 

среда, и водните тела на територията на РИОСВ – Стара Загора са определени в добро 

химично състояние. 

Оценката на екологичното състояние/потенциал на повърхностните водни тела се 

извършва по класификационна система за биологични и физико-химични елементи за 

качество, и стандарти за качество на околната среда за химични елементи и специфични 

замърсители, включени в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране на 

повърхностните води. Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в 

пет класа: много добро, добро, умерено, лошо и много лошо. 

Общото състояние на водните тела се определя от екологичното и химичното 

състояние, като се взема по-лошото от двете състояния. 

Съгласно проведения оперативен мониторинг през 2017г., ПВТ р. Поповска от яз. 

”Малко Шарково” до устие, р.Ахлатийска с код BG3TU500R012 е в умерен екологичен 

потенциал. Не се наблюдават отклонения от нормите за добро състояние на физико-

химичните показатели. При сравняване на резултатите от проведения мониторинг по 

биологични и физико-химични елементи през 2017г. с данните от 2016г. не се наблюдава 

промяна на състоянието на водното тяло. 

При оценка на замърсяване от дифузни източници, ПВТ с код BG3TU500R012 р. 

Поповска от яз.”Малко Шарково” до устие, р. Ахлатийска не е включено в картата с 

потенциално повлияни участъци със селскостопански източници (ПУРБ). 

ПВТ с код BG3TU500R012 не попада в зони за защита на водите, предназначени за 

питейно-битово водоснабдяване, нито към водни обекти, определени като води за рекреация, 

включително определените като зони за къпане. То попада в списъка на зоните за защита на 

водите в ИБР, които са защитени зони /ЗЗ/ по Директивата за хабитатите и по Директивата за 
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птиците, зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ – ЗЗ Дервентски възвишения с 

код BG0000218 и BG0000219, и ЗЗ река Тунджа 2 с код BG0000195. 

В ПУРБ - Източнобеломорски район за водните тела са подготвени конкретни 

програми от мерки, чрез реализацията на които трябва да се постигне добро състояние на 

водите. Целите за ПВТ с код BG3TU500R012 р. Поповска от яз.”Малко Шарково” до устие, 

р. Ахлатийска са както следва: 

 опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването; 

 опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването 

Основната мярка, която е предвидена за постигане на целите е „Подобряване на 

хидроморфологичното състояние на реката“ (код на мярка HY_7) чрез забрана за нови 

инвестиционни намерения, свързани с изграждането на хидротехнически съоръжения и 

изземане на наносни отложения с изключение на съоръженията за защита на населението от 

наводнения (код на действие HY_7_4). 

За оценка на въздействие на инвестиционното предложение върху количеството на 

водите, включително водовземането е необходимо да се определят източниците за 

водоснабдяване, необходимите количества и целта на водовземането. Конкретното ИП не 

предвижда водовземане от повърхностно водно тяло или заустване на отпадъчни води. 

Наводнения: 

Районът се характеризира с малка водоносност и резки колебания на оттока (предимно 

в стойностите на максималния отток). Средният годишен отток на реките в района е 180 

mm с преобладаващо дъждовно подхранване (66%) (Йорданова, 2002). Средният 

многогодишен отток се променя от 180 mm/y в хълмистите земи на Бакаджиците и 

Дервентските възвишения до 60 mm/y на запад в посока на Тунджанската долина. Отточният 

коефициент е 37% от валежите. Сумарното изпарение от речните басейни е високо - над 550 

mm/y. Реките са определяни като силно поройни със средна честота на речните прииждания 

от 6 до 8 пъти годишно. Средният максимален модул на оттока на речните прииждания в 

горното поречие на Поповска достига 200-250 l/s/km (География на България, 2002). 

Средното и долно поречие на река Поповска са определяни като рисков район, застрашен от 

наводнения (Гражданска защита, 2012). 

Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив е предприела дейности по 

предварителна оценка на риска от наводнения /ПУРН/ на своята територия, като начален 

етап от процеса на управление на риска от наводнения. Задачата на ПУРН е на базата на 

наличната информация да се оцени потенциалния бъдещ риск от наводнения по отношение 

на категориите човешко здраве, стопанска дейност, околна среда и културно историческо 
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наследство и да бъдат определени райони, за които съществува значителен потенциален риск 

от наводнения /РЗПРН/. 

ПУРН е извършена съгласно единна национална методика, утвърдена от Министъра 

на околната среда и водите /МОСВ/, съгласно чл.187, ал.2, т.6 от ЗВ.  

Съгласно Плана за управление риска от наводнения на БД Източнобеломорски район - 

Пловдив, приет с Решение №1109/29.12.2016г. на МС, площадката на „Химиндъстриис” 

ООД не попада в заливна зона на река или язовир. Най-близкия район със значителен 

потенциален риск от наводнения (РЗПРН), е в района на гр. Елхово, РЗПРН с код 

BG3_APSFR_TU_01/ басейн на р. Тунджа.  

 

Фигура 3.3-4 Карта на потенциални и бъдещи наводнения – р. Тунджа 

РЗПРН с код BG3_APSFR_TU_01 отстои на разстояние над 18 km северозападно от 

площадката на „Химиндъстриис” ООД, от което може да се заключи, че не съществува 

реална опасност за ИП.  

Изводи: 

1. Повърхностните водни ресурси на територията на инвестиционното предложение са 

част от поречието на р. Поповска. 

2. Най-близките ПВТ до територията на ИП са ПВТ BG3TU500R012 - р. Поповска от 

яз. ”Малко Шарково” до устие, р. Ахлатийска и ПВТ BG3TU500L013 - яз. Малко Шарково. 
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3. Естественият воден отток от площадката на ИП е към ПВТ BG3TU500R012 

4. Съгласно Плана за управление на водите в Източнобеломорски район, ПВТ р. 

Поповска от яз. ”Малко Шарково” до устие, р. Ахлатийска с код BG3TU500R012 не e 

определен като силно модифициран воден обект.  

5. Резултатите от оценката на екологичното състояние на територията на РИОСВ – 

Стара Загора за ПВТ BG3TU500R012 показва, че през водното тяло е в умерено екологично 

състояние 

6. В ПУРБ е заложена мярка за постигане добро състояние на ПВТ с код 

BG3TU500R012, чрез забрана за нови инвестиционни намерения, свързани с изграждането на 

хидротехнически съоръжения и изземане на наносни отложения с изключение на 

съоръженията за защита на населението от наводнения. 

7. ИП във всички етапи от неговата реализация не е в противоречие с мерките за 

постигане добро състояние на ПВТ заложени в ПУРБ. 

8. Площадката на „Химиндъстриис” ООД отстои на разстояние над 18 km югоизточно 

от РЗПРН с код BG3_APSFR_TU_01 определен в ПУРН на БД Източнобеломорски район. 

3.3.2. Подземни води 

В Източнобеломорски район са определени 41 подземни ВТ въз основа на следните 

критерии: местоположение, граници и площ на подземните водни тела; геоложки особености 

и възраст, тип на водоносния хоризонт и степен на водообилност, групирани в 6 водоносни 

хоризонта: неоген-кватернер, неоген, палеоген-неоген, креда, триас и протерозой. 

В хидрогеоложко отношение районът на инвестиционното предложение се 

характеризира с наличието на един тип подземни води: 

– води в подложката (пукнатинни). 

Пукнатинните води са пресни (с плитка циркулация) и термоминерални (с дълбока 

циркулация). 

На Фигура 3.3-5 са показани порови води в кватеренер и неоген-кватернер в ИБР, а 

на Фигура 3.3-6– пукнатинни и карстови води в палеоген и палеоген-неоген. 
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Фигура 3.3-5 Порови води в кватеренер и неоген-кватернер в ИБР 

 

 

Фигура 3.3-6 Порови води в креда в ИБР 

 

Площадката на ИП попада в подземно водно тяло/ ПВТ с код BG3G00000K2030. 

 

Върху качеството на подземните води оказват влияние точковите и дифузните 

източници на замърсяване. 

Значими точкови източници на замърсяване на подземните води са: 

 Инсталации с комплексни разрешителни (КР по ЗООС);  

 Промишлени предприятия без издадени КР (Разрешителни по ЗВ);  

 Ферми, складове, ББ-кубове и други селскостопански обекти;  

 Депа за битови, строителни и промишлени отпадъци;  

 Мини, хвостохранилища (с площ до 0,25 km
2
);  
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 Концесии на находища на индустриални минерали, скално-облицовъчни 

материали, строителни материали, твърди горива /въглища/ (с площ до 0.25 

km
2
);  

 Градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ).  

Освен горе изброените за натиск върху състоянието на подземните води, като точкови 

източници се възприемат и населените места с частично изградена канализация. 

С най-голямо значение за състоянието на подземните води в Източнобеломорски 

район за басейново управление на водите са депата за отпадъци. Те емитират амоний и 

нитрати. Това е резултат от не добро стопанисване на депата за отпадъци или отсъствие на 

долен изолиращ екран на същите. 

Оценката на състоянието и характеристика на подземните водни се извършва въз 

основа на информация, която ИАОС изпраща на Басейнова Дирекция за управление на 

водите в Източнобеломорски басейн – Пловдив. За всеки отделен мониторингов пункт има 

определена схема за пробонабиране и анализиране, както следва: 

1. І група – основни физико-химични показатели – разтворен кислород, 

рН,електропроводимост, нитратни йони, амониеви йони, температура, перманганатна 

окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати, 

хидрокарбонати, карбонати, сух остатък – анализират се всички или отделни показатели във 

всички пунктовете за подземни води (с изключение на един МП) сезонно (четири пъти в 

годината) и само в един пункт - на полугодие (два пъти годишно). 

2. ІІ група – допълнителни физико-химични показатели – нитритни йони, фосфати, 

желязо (общо), манган – анализират се отделни показатели в част от мониторинговите 

пунктове сезонно (четири пъти в годината) и само в един пункт – на полугодие (два пъти 

годишно). 

3. ІІІ група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, 

хром – тривалентен, хром – шествалентен – анализират се всички или отделни показатели в 

част от мониторинговите пунктове веднъж годишно през трето тримесечие. 

4. ІV група – органични вещества – еднократно през годината е предвидено да се 

извършват анализи на пестициди (манкоцеб, циперметрин, хлорпирифос-етил, 

имидаклоприд, S-металахлор, диметоат, диметоморф, металаксил - М, напропамид, 

метрибузин) – в мониторингови пунктове при гр. Септември, гр. Пазарджик (ПС-ПБВ 

„Ивайло“) и с. Мало Конаре. 

Резултатите се сравняват с прагови стойности (ПС) на отделните показатели, а също и 

със стандарт според Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г., 

за проучване, ползване и опазване на подземните води. 
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Оценката на химичното състояние на ПВТ е извършена, като са използвани данни от 

изпълнения мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела. Оценката на 

химичното състояние на ПВТ е дадена в две категории – добро и лошо. Подходът за оценка 

на химичното състояние на подземните водни тела е разработен в съответствие с 

изискванията на Директива 2000/60/ЕС (РДВ), Директива 2006/118/ЕО за опазване на 

подземните води от замърсяване и влошаване, Наредба № 1 за проучване, ползване и 

опазване на подземните води, Ръководство № 18 за състоянието на подземните води и оценка 

на тенденциите, Ръководство № 17 за предотвратяване или ограничаване на преките и 

непреките отвеждания и Ръководството за докладване по РДВ през 2016 г. 

По-долу е представена по-подробна информация за ПВТ в обхвата на ИП. 

Порови води  

Подземно водно тяло с код BG3G00000K2030- Пукнатинни води - Брезовско-

Ямболска зона 

Подземно водно тяло/ПВТ „Пукнатинни води - Брезовско-Ямболска зона“ с код 

BG3G00000K2030 е формирано предимно в карбонатни седименти и във вулканогенни 

скали. Водите са напорно/безнапорни и напорни. Подхранва се от валежите и повърхностни 

води. Дренира се чрез извори и дренажи в речно-овражната мрежа и чрез водовземни 

съоръжения. 

ПВТ има следните характеристики: 

- тип на ПВТ – напорно/безнапорен; 

- характеристика на потока на геоложките пластове – не е слоисто; 

- площ на ПВТ – 1345.82 km
2
, разкрита площ – 1178.92 km

2
  

- дебелина на ПВТ – 38 m; 

- проводимост – 38-380 m
2
/d; 

- естествени ресурси – 596.24 l/s; 

- разполагаеми ресурси – 563.48 l/s; 

- разрешени водни количества (средногодишни) – 146.21 l/s; 

- експлоатационен индекс – 26%; 

Съгласно ПУРБ, за ПВТ с код BG3G00000K2030 са идентифицирани следните 

дифузни източници на замърсяване: 

 населени места без канализация 

 селскостопанска дифузия-вероятно от органични азотни и фосфорни торове 

 находище на строителни материали – Андезитови туфи „Братя Кунчеви“,  

 находище на строителни материали – Трахиандезити „Еневи могили“,  



Доклад за ОВОС на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, 

въглеводородни разтворители и спирт” 

112 

 

 находище на строителни материали – Варовици „Ливадата“ 

За ПВТ са идентифицирани следните точкови източници на замърсяване: 

 Общинско депо за неопасни отпадъци /битови и строителни/ – Хаджи 

Димитрово,  

 Склад за пестициди – Кортен, 88 бр. Б-Бкуб-Злати войвода,  

 Склад за пестициди – Сърневец,  

 Склад за пестициди – Сладък кладенец, Склад за пестициди – Изворово,  

 Два склада за пестициди – Яворово,  

 Три склада за пестициди – Верен,  

 Населени места с частично изградена канализация,  

 Находище на индустриални минерали – доломитни мрамори Мелница,  

 Находище на строителни материали – варовици Винарово,  

 Находище на строителни материали – доломитни мрамори Срем,  

 Находище на строителни материали – варовици и доломити Змеево,  

 Находище на строителни материали – Латити Събев баир,  

 Находище на строителни материали – Варовици Памуклука,  

 Находище на скално-облицовъчни материали – Варовици Зидина 

 

Фигура 3.3-7 Точкови източници на замърсяване на ПВТ в района на ИП 

В района на ИП няма източници на замърсяване за ПВТ с код BG3G00000K2030 

(зелено ПВТ на Фигура 3.3-7). Най-близкият източник на замърсяване е в гр. Болярово, но 

засяга съседно ПВТ, което не е обхвата на ИП. 

Като значими дифузни източници на замърсяване на ПВТ с код BG3G00000K2030 

може да се посочи основно Селското стопанство (пасища, естествени тревни площи) и 

Населени места без канализация (с. Мамарчево) - Фигура 3.3-8. 
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Фигура 3.3-8 Дифузни източници на замърсяване на ПВТ в района на ИП 

Дифузните източници на замърсяване от селскостопански източници са свързани с 

ползването на земите и вида на отглежданите култури върху обработваемите площи. 

Анализът показва, че за 12 броя от общо 41 ПВТ в териториалния обхват на ИБР, натискът от 

дифузни източници на замърсяване е определен като значителен. За останалите подземни 

водни тела е оценено, че натискът от дифузни източници не е значителен и няма опасност от 

непостигане на целите от този вид антропогенно въздействие. 

В обхвата на ПВТ с код BG3G00000K2030 има пунктове за контролен мониторинг на 

химичното състояние на подземните води. Няма пунктове за оперативен мониторинг. 

Резултатите от извършваните анализи показват, че химичното състояние на ПВТ е добро. 

Екологичното състояние също е добро. 

По отношение на антропогенния натиск от водовземане, ПВТ с код BG3G00000K2030 е с 

със сравнително нисък експлоатационен индекс. За община Болярово има издадени общо 6 

разрешителни за водовземане от водното тяло, от които 2 са за промишлени цели и 4 за 

питейно-битово водоснабдяване на населени места (с. Шарково и с. Камен връх). 

На Фигура 3.3-9 е представено местоположението на ИП с новия сондаж за целите на 

инсталацията и съществуващи тръбни кладенци /ТК/ и каптажи с издадени съответните 

Разрешителни за водовземане. 
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Фигура 3.3-9 Местоположение на тръбни кладенци за промишлени цели и каптажи за 

питейни води 

Санитарно-охранителни зони (СОЗ) съгласно чл. 119. ал. 4. т. 2 от Закона за 

водите: 

Съгласно информация от регистрите на РИОСВ – Стара Загора и МОСВ за издадени 

Разрешителни за водовземане от минерални води, в района на ИП няма издадени такива 

разрешителни.  

Информация за местоположението на съществуващи тръбни кладенци предназначени 

за питейно-битово водоснабдяване на населени места е представено по-горе. 

Местоположението на ТК със съответния номер на разрешителното са показани на Фигура 

3.3-9.  

Най-близката санитарно-охранителна зона около водоизточниците за питейно-битово 

водоснабдяване е на разстояние над 5 km от площадката на ИП. 

Мерки за постигне добро състояние на водите съгласно ПУРБ: 

В ПУРБ - Източнобеломорски район за водните тела са подготвени конкретни 

програми от мерки, чрез реализацията на които трябва да се постигне добро състояние на 

водите. Целите за ПВТ с код BG3G00000K2030 са както следва: 

 опазване на доброто състояние и предотвратяване влошаването; 

 запазване на доброто количествено състояние 

Мерките, чрез които е предвидено да се постигнат целите са: 

 Намаляване на замърсяването с нитрати от земеделски източници (код на 

мярката NI_1) – тази мярка няма отношение към ИП; 
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 Подобряване на информираността на заинтересованите страни в селското 

стопанство относно изискванията за постигане на добро състояние на водите (код на 

мярката NI_2) – тази мярка няма отношение към ИП; 

 Подобряване на информацията за натиска и въздействието върху водите от 

селското стопанство (код на мярката DP_9) – тази мярка няма отношение към ИП; 

 Подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от подземни води 

(код на мярката СА_5) – тази мярка има отношение към ИП 

Действията, които са предвидени към мярка СА_5, която има отношение към 

реализацията на ИП са както следва: 

 Извършване на ежегоден контрол на разрешителните за водовземане от 

подземни води с разрешено количество над 150 000 m
3
/y (код на действие СА_5_1) – няма 

отношение към ИП 

 Извършване на контрол един път на 3 години на разрешителните за 

водовземане от подземни води с разрешено количество от 30 000 до 150 000 m
3
/y (код на 

действие СА_5_2) – няма отношение към ИП 

 Извършване на контрол един път в срока на действие на ПУРБ на 

разрешителните за водовземане от подземни води с разрешено количество под 30 000 m
3
/y 

(код на действие СА_5_3) – има отношение към ИП 

Изводи: 

1. Площадката на ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло с 

код BG3G00000K2030 - Пукнатинни води от креда - Брезовско-Ямболска зона 

2. Значими дифузни източници на замърсяване на ПВТ с код BG3G00000K2030 може 

да се посочи основно Селското стопанство (пасища, естествени тревни площи) и 

Населени места без канализация (с. Мамарчево) 

3. ПВТ BG3G00000K2030 е с добро химично и екологично състояние.  

4. Целите, заложени в актуалния ПУРБ на ИБР са запазване на доброто количествено 

състояние чрез подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от 

подземни води. 

5. ИП не попада в санитарно охранителни зони (СОЗ), определени по реда на 

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

утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията 

за ПБВ и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични и питейни нужди. 
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6. Не се очаква влошаване на качествените показатели на подземното водно тяло, 

нито в количествено отношение, вследствие реализацията на ИП. 

3.4.ЗЕМИ И ПОЧВИ 

Според Почвено-географското райониране на България (Н.Нинов, 1997 г.), Община 

Болярово попада в Средиземноморска област, Балканско-Средиземноморска почвена 

подобласт. Основните почвени типове са канелените и смолниците, като се срещат и 

азонални почви – наносни и рендзини.  

С най-голямо разпространение са канелените горски почви със своите подтипове и 

разновидности, в една или друга степен дълбоки или плитки, тежки, глинести и пригодни за 

отглеждане на различни земеделски или горски култури. Отличават се с добре изразен и 

мощно развит ясно диференциран профил, висок сорбционен капацитет и наситеност с бази 

(по-висока от 50%). При отсъствие на ерозия те са напълно развити, дълбоки почви с профил 

от 90 – 100 до 150 – 200 cm. Хумусният хоризонт А обаче е слабо мощен - от 18 до 25 cm при 

по-тежките почви и до 35 cm при по-песъчливите почви. Механичният състав е 

разнообразен, но най-често - тежък. На територията на Общината са представени следните 

подтипове: канеленовидни (chromic, LVx); смолницовидни (vertic, LVv), светли (albic, LVa) и 

др. 

Почвите в обхвата на площадката на инвестиционното предложение са 

смолницовидни (тъмни) излужени канелени горски почви. Характерните черти на 

канелените почви са: червеникаво-кафявия цвят, който се дължи на образуваните железни 

съединения главно през сухия период, сравнително малката дълбочина на профила - 60 - 70 

cm (с дебелина на хумусно-акумулативния хоризонт от 25 - 30 до 40 cm), плитко разположен 

карбонатен субстрат, високо съдържание на глина почти от повърхността и др. Отличават се 

още с висока наситеност с бази - над 80 % и карбонат - до 40 %, отложени на различна 

дълбочина в профила. В повърхностния хоризонт реакцията им е неутрална до слабоалкална 

в дълбочина. Смолницовидните излужени канелени горски почви са тежко-песъчливо 

глинести, с тъмен цвят и имат Вt-хоризонт, който се напуква. Съдържанието на хумус е 3,0-

3,5%, рН варира от 6,0 до 7,0. Подходящи са за лозя, средно добри са за пшеница, царевица, 

ориенталски тютюн, пасища, ливади, ябълки круши сливи, праскови. 

На Фигура 3.4-1 е показана карта на видовете почви в района на инвестиционното 

предложение (съгл. Проект на ОУП на Община Болярово).  
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Фигура 3.4-1 Карта на почвите в района на инвестиционното предложение 

Съгласно Докладите за състояние на околната среда (публикувани на интернет 

страницата на РИОСВ – Стара Загора), пунктове за мониторинг на тежки метали в почвите 

на община Болярово има в с. Малко Шарково (пункт № 375) и с. Стефан Караджово (пункт 

№ 376). Анализи на почвени проби от пункта в с. Малко Шарково са взети последно през 

2015 г. При проведения мониторинг са наблюдавани и контролирани индикатори Cu (мед), 

Zn (цинк), Pb (олово), Cd (кадмий), Ni (никел), Cr (хром), Co (кобалт), As (арсен) и Hg 

(живак). Проследявайки динамиката на контролираните индикатори (Фигура 3.4-2) се 

установява, че те са в граници на нормите, многократно под МДК (максимално допустимите 

концентрации), съгласно Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни 

вещества в почвите. 
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Фигура 3.4-2 Съдържание на тежки метали, анализирано спрямо МДК за пункт с. 

Малко Шарково, община Болярово, 2015 г. (Регионален доклад за състоянието на 

околната среда 2015 г., РИОСВ – Стара Загора) 

През последните две години (2016 г. и 2017 г.) не са взимани проби от двата пункта в 

община Болярово. От ежегодно провеждания мониторинг на територията на РИОСВ-Стара 

Загора е изведен изводът (за 2017 г.), че почвите не са замърсени с тежки метали, металоиди 

и органични замърсители. 

На територията на имотът, предвиден за реализиране на инвестиционното 

предложение, както и на територията на Община Болярово, не са установени терени с 

нерегламентирани замърсявания с отпадъци.  

Агроклиматичните условия на района благоприятстват развитието на земеделието, 

като доказателство за това е и разпределението на териториите в община Болярово – около 

67% от територията на общината е представена от земеделски земи, равняващи се на 447 149 

дка. Водещо е растениевъдството в структурата на земеделското производство, като първо 

място заемат зърнените култури, които се отглеждат в 124 стопанства на обща площ от 108 

280 дкa - 55% от обработваемата земя в общината. Броят на стопанствата, специализирани в 

отглеждането на технически култури, формира 23,5% от обработваемата площ на 

стопанствата с обработваема земя, но този вид култури заемат почти 37% от обработваемата 

земя. Делът на стопанствата с фуражни култури е по-висок от този на стопанствата с 

технически култури (32,4% от стопанствата с обработваема земя), но размерът на 
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обработваемата земеделска площ е значително по-малък от този в стопанствата, заети със 

зърнени и технически култури. 

При трайните насаждения се увеличава броят на площите със сливови и орехоплодни 

дървета, но се отчита спад при броя на овощните градини с ябълки. Повишава се интересът 

към отглеждането на трайни насаждения от билкови и лечебни растения, за които се отчита 

увеличение в размера на земеделските земи. През последните години, на територията на 

община Болярово, нараства размерът на площите със зимна маслодайна рапица. 

Животновъдството заема второ място в структурата на земеделското производство в 

община Болярово. Съществуващите благоприятни условия за развитие на пасищното 

животновъдство, предопределят водещото място на говедовъдството, биволовъдството и 

овцевъдството. Развитието на животновъдството в общината, се отличава с увеличение в 

броя на отглежданите животни. На територията на селата Малко Шарково, Воден, Стефан 

Караджово, Дъбово, Попово и Ситово, функционират новосъздадени ферми за отглеждане и 

развъждане на добитък. 

Имотът, предмет на инвестиционното предложение - № 024023, с площ 29,200 дка, по 

начин на трайно ползване представлява нива, от която 15,322 дка е VI-та категория на земята 

при неполивни условия, а останалата част от 13,878 дка е VII-ма категория. Имотът не се 

обработва от години.  

Площта на терена е достатъчна, за да бъде реализирано инвестиционното 

предложение.  

Изводи: 

1. Територията на с. Мамарчево е заета от смолницовидни (тъмни) излужени канелени 

горски почви. Няма данни за замърсяване на почвите с тежки метали.  

2. Избраният имот за целите на инвестиционното предложение е с начин на трайно 

ползване „нива“, но същият не се обработва по предназначение от години, като категорията 

на земята е VI-та и VII-ма.  

3. Не се очаква промяна по отношение на земите и почвите, в случай че 

инвестиционното предложение не бъде реализирано.  

3.5.ЗЕМНИ НЕДРА 

Територията на Община Болярово е разположена в Странджанската тектонска 

единица. По значими структури в нейния обхват от по-нисък порядък са западните части на 

симетричния северновергентен Странджански антиклинорий (Сакарската антиклинала и 

Голямодервентската антиклинала) и наложените депресии на Елховското (Ямбол-Елховско) 

понижение. 
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Геолого-литоложкият строеж на Странджанския антиклинорий включва скали с 

докамбрийска, палеозойска, мезозойска (триас, юра, креда) възраст, както и кватернерни 

образувания. 

Докамбрият е представен от ивичести и порфиробластични мигматити, разнообразни 

гнайси, гнайсошисти и амфиболити с редки мраморни прослойки. 

Палеозоят включва мелнишки кварцпорфири, порфироидни гранити и 

гранитпорфири, гранитоиди (среднозърнести биотитови гранити и гранодиорити), 

метагаброиди, Светиилийската свита (метабрекчоконгломерати, метапясъчници, кварцови 

шисти), Задругата на филитоидните аргилити, метапясъчници и прекристализирали 

варовици, Филитна задруга, Соколската свита (серицит-хлоритови филити, аргилитоподобни 

шисти, нашистени базични туфи). 

Триасът е представен от Малкотърновската свита (мрамори, доломитни мрамори), 

Мраморната свита (мрамори, метаалевролити, калкошисти, метапясъчници) и Неподелената 

Искърска карбонатна група (доломити и доломитни варовици). 

Юрата е изградена от Неподелената Източнотракийска група (кварцити, алевролити, 

пясъчници, варовици), Казанската свита (глинести шисти, алевролити, калкошисти, 

прекрастилизирали варовици, олистостроми), Звездецката свита (глинести и алевритово-

глинести шисти, кварцитизувани пясъчници и прекристализирали варовици), Крайновската 

свита (прекристализирали варовици, мрамори, железорудни метасоматити) и Кубареловската 

свита (кварцитизувани пясъчници, метакварцити). 

Горната креда включва гранити и гранодиорити (Гранитово-Черноземски и Омански 

плутон), диорити и кварцдиорити (Игличински, Гранитово-Черноземски, Горскополянски, 

Желязковски плутон, Мамарчевски комплекс), Габропироксенити, габро и габродиорити 

(Горскополянски, Желязковски, Гранитово-Черноземски и Омански плутон), 

Гранодиоритови порфирити (наставка на Оманския плутон), Диоритови и габродиоритови 

порфирити (Попово-Боляровси и Мамарчевски дайков комплекс), Неподелени горнокредни 

вулканити (андезити, андезито-базалти, трахиандезити и техните пирокластити), 

Флишоидно-хетерогенно-брекчозна задруга (вулканогенно-седиментни брекчи и 

флишоподобно редуване на пясъчници, алевролити, мергели, глинести варовици и туфи), 

Глинесто-карбонатно-туфозна задруга (туфи, туфити, пясъчници, алевролити, мергели, 

глинести варовици, брекчи и конгломерати) и Неподелена Вършиловска група (редуване на 

мергели, варовити и аркозоподобни пясъчници). 

Елховското понижение западно от р. Тунджа е изпълнено с неогенски седименти на 

Елховската свита (песъчливи глини, пясъци, конгломерати и лигнитни въглищни пластове). 

Кватернерът е представен от: 
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 делувиални песъчливи глини и пясъци със скални включения и спорадично 

разпространение върху изветрителната зона на коренните скали в обхвата на 

Странджанския антиклинорий; 

 пролувиално-делувиални образувания от валуни, чакъли и пясъци в руслото на р. 

Чакърлия; 

 алувиалните образувания на руслото, заливната и надзаливната тераса на реките 

Поповска, Араплийска и др., леви притоци на р. Тунджа, изградени от чакъли, 

пясъци и глини. 

На Фигура 3.5-1 е показана карта на земните недра в района на инвестиционното 

предложение (съгл. Проект на ОУП на Община Болярово).  

 

Фигура 3.5-1 Карта на земните недра в района на инвестиционното предложение 

От физико-геоложки процеси и явления съществено развитие на територията на 

община Болярово имат ерозионно-акумулационните и карстовите процеси и явления. 

Ерозионно-акумулационните процеси, обусловени от повърхностно течащите води, са 

способствували развитието както на площна и линейна ерозия, така и на пренасяне и 

акумулация на отмития материал.  
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Карстовите процеси и явления са проявени в карбонатните скали на триаса, юрата и 

горната креда. Първостепенно значение за тяхното развитие има разтворимостта на 

карбонатните скали от повърхностните и подземните води. Следствие от тези процеси са 

различни карстови форми-кари, въртопи, валози, долина, каньон (ждрело), пропасти, пещери 

и др. В обхвата на имота, предмет на инвестиционното предложение, и в близост, не са 

установени пещери и пропасти.  

Не са регистрирани свлачища на територията на Община Болярово.  

Съгласно Наредба № РД-02-20-2/27/01.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения 

в земетръсни райони и картата на сеизмичното райониране на Република България за 

периоди 1000 г към тази наредба, територията на община Болярово попада в сеизмичен 

район от VII сеизмична степен. Съобразно това, проектирането на сгради, съоръжения 

комуникации и други обекти следва да се осъществя със сеизмичен коефициент Кс = 0,10. 

Строителни почви в обхвата на площадката на инвестиционното предложение са с 

неогенска възраст: глини, пясъци. Категорията на изкопните работи - земна и скална. По 

цитираната по-горе Наредба РД-02-20-2/27/01.2012 г литоложките разновидности според 

почвеният профил се отнасят към земна основа тип В (брой на ударите за проникване на 

стандартен динамичен пенетрометър на дълбочина 30 cm Nspt30 > 50) и тип А - скала или 

други скални образувания. 

Изводи: 

1. Територията на Община Болярово е разположена в Странджанската тектонска 

единица. В района на инвестиционното предложение няма пещери, пропасти, свлачища, 

ерозирали терени.  

2. Проектирането и изграждането на сградите и съоръженията следва да се съобрази 

със сеизмичния коефициент на района - Кс = 0,10 и с характерните строителни почви – глини 

и пясъци с неогенска възраст.  

3. Не се очаква промяна по отношение на земните недра, в случай че инвестиционното 

предложение не бъде реализирано.  

3.6.ЛАНДШАФТ 

Съгласно Ландшафтното райониране на България (Петров, 1997) ландшафтът, в който 

е разположен имотът на инвестиционното предложение се отнася към Междупланинската 

зонална област на южнобългарските низини и ниски планини, Горнотракийска подобласт.  

Според типологичното ландшафтно райониране на България обектът попада в 

следната ландшафтна структура:  
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Клас: Междупланински равнинно-низинни ландшафти  

Тип: Ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-степни 

междупланински низини  

Подтип: Ландшафти на ливадно-степните и лесо-ливадно-степните междупланински 

низини  

Група: Ландшафти на ливадно-степните междупланински низини с плиоценски 

песъчливо-глинести наслаги и с висока степен на земеделско усвояване. 

В района на площадката на инвестиционното предложение, която се намира извън 

регулацията на с. Мамарчево, са представени и антропогенни и природни ландшафти.  

Имотът на инвестиционното предложение е с антропогенен земеделски ландшафт – 

необработваема земя, и граничи с техногенен комуникационен ландшафт – път, природен 

ландшафт – защитена зона и други антропогенни земеделски ландшафти.  

Външният визуален изглед на ландшафта на района се определя от съществуващите 

микрорелефни особености, от изградените техногенни и комуникационни съоръжения, от 

формираните зелени площи и горски насаждения. Най-силно въздействие върху ландшафта в 

района са оказали развитието на земеделието и комуникационната инфраструктура.  

Ландшафтът на района е с добри естетически и качествени показатели, без наличие на 

значими увреждания и замърсявания. 

Изводи: 

1. Площадката на инвестиционното предложение е част от ландшафт 

„антропогенен”, включващ земеделски ландшафт – необработваеми земи; 

2. Съседните на площадката на инвестиционното предложение територии са 

представени от техногенен комуникационен ландшафт – път, природен ландшафт – защитена 

зона и други антропогенни земеделски ландшафти. 

3. Не се очаква значима промяна в ландшафта, в случай че инвестиционното 

предложение бъде реализирано. 

3.7.ПРИРОДНИ ОБЕКТИ 

ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

Най-близката такава е Защитена местност (ЗМ) „Находище на вагеницова метличина“, 

отстояща на над 14 км от имота на ИП. 

Поради отдалечеността на ЗМ от терена на ИП, въздействия върху нея не се очакват. 

ИП не засяга територията на защитени зони (ЗЗ) от екологичната мрежа Натура 2000, 

но е в близост до две такива – ЗЗ ”Дервентски възвишения 1”, с код BG0000218, по 

Директивата за местообитанията, и ЗЗ ”Дервентски възвишения”, с код BG0002026, по 
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Директивата за птиците (Прил. V.1.1-1 от ДОСВ). Имотът граничи със ЗЗ „Дервентски 

възвишения 1“, код ВG0000218, обявена по Директивата за хабитатите, и отстои на около 50 

м от границите на ЗЗ „Дервентски възвишения“, код ВG0002026, обявена по Директивата за 

птиците. 

 

Фигура 3.7-1 Карта с нанесени граници на „Химиндъстриис“ ООД и най-близките 

защитени зони 

Като отделно приложение към ДОВОС е представен Доклад за оценка на степента на 

въздействие на инвестиционно предложение с подробно описание на природните обекти в 

района. 

3.8.БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

3.8.1. Растителност 

Съгласно биогеографското райониране на страната (Груев и Кузманов 1994), районът 

на инвестиционното предложение се отнася към Долномаришко - Долнотунджанския 

подрайон на Южнобългарския район. Горската и храстовата покривка са съставени от 

преходносредиземноморски съобщества от космат дъб, цер, благун и др., и от келяв габър, 

драка и други храсти, които заместват унищожените горски формации. Псевдомаквисите са 

най-добре представени в околностите на Свиленград (с. Мезек, с. Сива Река) и Харманли и 

главно поради разпространението им тук подрайонът е отделен като самостоятелен. На места 

се срещат и естествени формации от черен бор. В Долномаришко-Долнотунджанския 

подрайон се срещат средиземноморските растения кукуч, грипа, кървава къпина, подземна 

детелина, памуклийка, нардурус, монпелийски полигопон, лагеция и др. Терциерни реликти 
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са кавказката копривка (Celtis caucasica) и чинарът, от балканските субендемити край 

Харманли и Тополовград и на Сакар се среща стояновата дрипавка (Crepis stojanovi), а от 

българските ендемити - тракийската класица (Alopecurus thracicus). За флората на този 

подрайон освен средиземноморските форми са характерни и представители на някои други 

флорни елементи като златното секирче от южноевксинските видове, скрипка, критска 

зайчина (Coronilla cretica), космат опопанакс (Opopanax hispidus), теснолистно клинавче 

(Astragalus angustifolius) от азиатските видове, жерардова дзука (Juncus gerardii) от 

средноевропейските видове и др. Само в този подрайон се срещат у нас редките растения 

Ranunculus sphaerospermum, Nigella orientalis, а освен това той е една от малкото територии 

на страната, в които са се съхранили редките южни видове Saxifraga mollis, Centaurea 

amplifolia и Vulpia ciliata. 

По време на теренните проучвания в изследвания район (150 м от границите на имота) 

са установени 13 хабитата, класифицирани според EUNIS (Davies et al. 2004), от които един е 

включен в Приложение 1 на ЗБР (Табл. 3.8.1-1, Прил. V.1.1-1 от ДОСВ). ИП засяга пряко 

само 4 от тези хабитата. 

Таблица 3.8-1 Хабитати, установени в изследвания район и тяхната класификация по 

EUNIS 

№ Хабитат EUNIS Прил. 

1 

Площ / изсл. 

район 

[дка] 

Площ / 

пряко* 

1 Временни стоящи водни тела C1.63 - 1.244 0.000 

2 Неподдържани ксерофилни тревни места E1.D - 2.742 0.000 

3 Неподдържани мезофилни тревни 

съобщества 

E2.7 - 2.928 0.713 

4 Рудерални тревисти места E5.1 - 24.903 1.908 

5 Средноевропейски храсталаци F3.11 - 13.175 0.416 

6 Балкано-Анатолийски термофилни дъбови 

гори 

G1.76 91M0 17.825 0.000 

7 Иглолистни култури G3.F1 - 7.721 0.000 

8 Ивици и групи дървета G5.1 - 5.979 0.000 

9 Пътища без настилка H5.61 - 1.432 0.000 

10 Обработваеми земи I1.1 - 116.423 25.603 

11 Изоставени обработваеми земи I1.53 - 5.175 0.000 

12 Пътища с настилка J4.2 - 2.735 0.000 

13 Дворни места X25 - 1.92 0.000 
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* - общата площ на пряко засегнатите хабитати, както и площта на имотите, се различава от тази по документи, 

поради използване на различни координатни системи. 

C1.63 Временни стоящи водни тела 

В близост до терена на ИП има 2 неголеми изкуствени водоема, които през по-сухи 

вегетационни сезони пресъхват. Тяхното присъствие е обусловено от хидрологичната 

обстановка на района. Техните брегове са обрасли с групировки на макрофитни видове, но 

като цяло няма добре формирани и структурирани ценози на тези растения. Доминантно 

място сред тях има един от водноживеещите лютичета - водното лютиче (Ranunculus 

penicillatus), но неговото забележимо присъствие е в началото на вегетационния сезон. Най-

важни са групировките на ежовата главица и на широколистния и теснолистен папур, които 

придават характерен екстериор на терена. Тези растителни групировки не са с богат 

флористичен състав: 

 

 

E1.D Неподдържани ксерофилни тревни места и E5.1 Рудерални тревисти места 

Това са остатъци от предишни тревисти съобщества, които вторично са се развили на 

местата освободени от горската растителност. Тревният етаж е с височина около 45-50 см и 

общо проективно покритие от 100%. Явно личат следи от пасищно натоварване, което е 

довело до навлизане на рудерали в тревостоя: Urtica dioica, Alliaria petiolata, Conium 

maculatum и други, по-застъпени в хабитат E5.1. Има известно охрастяване, но то е под 10% 

и е от видове, срещащи се в хабитат F3.11. Първият хабитат е с ограничено разпространение, 

източно от имота, между дерето и черен горски път, където тревната покривка е по-запазена. 

Вторият хабитат заема останалата площ от по-сухите тревисти места, покрай шосето и 

черния път западно от имота, около съществуващата сграда там, и по периферията на 

обработваемите земи. Видовият им състав е относително богат: 

 

№ Вид  Оценка 

1 Sparganium erectum 4 

2 Typha latifolia 1 

3 Typha angustifolia 1 

4 Ranunculus penicillatus 5 

5 Carex pendula + 

6 Alisma lanceolata + 

7 Carex sp. + 

8 Persicaria lapathifolia + 

9 Epilobium hirsutum + 

10 Oenanthe aquatica + 
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№ Вид  Оценка  № Вид  Оценка 

1 Festuca valesiaca 2  14 Epilobium hirsutum + 

2 Festuca sp. +  15 Erodium cicutarium + 

3 Poa nemoralis +  16 Agrimonia eupatoria + 

4 Poa bulbosa 1  17 Taraxacum officinale + 

5 Dactylis glomerata 1  18 Stellaria media + 

6 Lamium amplexicaule +  19 Thlaspi sp. + 

7 Cichorium intybus +  20 Potentilla arvensis + 

8 Rumex acetosella +  21 Plantago lanceolata + 

9 Capsella bursa-pastoris +  22 Alliaria petiolata + 

10 Knautia arvensis +  23 Urtica dioica + 

11 Eryngium campestre +  24 Muscari armeniacum + 

12 Conium maculatum +  25 Valerianella sp. + 

13 Trifolim pratense +        

 

E2.7 Неподдържани мезофилни тревни съобщества 

Заемат малки площи около необраслите с храсти брегове на двата водоема и на 

дерето, което ги подхранва. Видовият състав е сравнително беден, участие вземат много от 

видовете, участващи и в предходния хабитат (напр. Dactylis glomerata, Lamium amplexicaule, 

Rumex acetosella, Capsella bursa-pastoris, Conium maculatum, Epilobium hirsutum, Stellaria 

media, Urtica dioica). 

F3.11 Средноевропейски храсталаци 

Това са групировки от глог (Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), джанка (P. 

cerasifera), шипка (Rosa sp.), драка (Paliurus spina-christi), круша (Pyrus sp.), аморфа 

(Amorpha fruticosa), гледичия (Gleditsia triacanthos), които не са добре структурирани във 

фитоценотично отношение – т.е. това са храстови видове, самонастанили се на освободени 

терени, които, най-вероятно, преди това са били заемани от характерните за района дъбови 

гори. 

G1.76 Балкано-Анатолийски термофилни дъбови гори 

Горски масив източно от имота, в който е извършвано и залесяване с иглолистни 

видове (Pinus nigra), с времето загубили се на места, които са завзети от автохтонната 

растителност. Дървостоят е изграден основно от дъб – цер и благун. Дърветата са с диаметър 

на гръдна височина около 35-40 см, височина около 6-7 м и на видима възраст около 70 

години. Стъблата са групирани, като разстоянието между тях е около 8-10 м. Склопът на 

дървостоя варира от 4-6. Храстов етаж няма – на места са формирани неголеми групи от 
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шипка, къпина, глог - понякога и драка. Има доста голямо количество подраст от дъбчета-

семеначета с височина около 10-15 см. Това е признак за високия потенциал на 

възстановяване на дъбовите гори в района. На места има самонастанил се черен бор, чиито 

произход е най-вероятно от изкуствените насаждения. Тревистият етаж е не особено добре 

развит и е с общо проективно покритие, което варира в зависимост от гъстотата на дървостоя 

– между 40 и 70%. Доминиращо място в него заема късокракът (Brachypodium pinnatum). 

Видовият състав е относително богат: 

 

№ Вид  Оценка  № Вид  Оценка 

1 Quercus cerris 4  17 Lamium amplexicaule + 

2 Quercus frainetto 2  18 Physospermum cornubiense  + 

3 Prunus avium  +  19 Muscari botryoides + 

4 Tilia argentea +  20 Viola reichenbachiana  + 

5 Corylus avellana +  21 Capsella bursa-pastoris + 

6 Crataegus monogyna +  22 Rumex sp. + 

7 Prunus domestica +  23 Sanicula europaea + 

8 Fraxinus oxycarpa +  24 Geranium robertianum + 

9 Rosa canina  +  25 Galium sylvaticum + 

10 Rubus caesius +  26 Myosotis sylvatica  + 

11 Clematis vitalba +  27 Arum maculatum + 

12 Ligustrum vulgare +  28 Ranunculus sp.  + 

13 Dactylis glomerata +  29 Agrimonia eupatoria + 

14 Poa sylvicola +  30 Thlaspi sp. + 

15 Brachypodium pinnatum 1  31 Vicia sp. + 

16 Galium aparine +        

 

G3.F1 Иглолистни култури 

Остатъци от залесяване, извършено в миналото сред горския масив (хабитат G1.76) 

източно от имота, с черен бор (Pinus nigra). Поради несвойствените за този вид условия, 

дърветата са в лошо фитосанитарно състояние, и се изместват постепенно от автохтонната 

растителност. 

G5.1 Ивици и групи дървета 

Ивици от дървета покрай съществуващото шосе, с изкуствен произход, както и ивици 

и групи от дървета покрай деретата източно и западно от имота. Видовия състав е 

разнообразен, с много културни, самонастанили се видове (круша, джанка и др.), еденични 
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тополи (Populus nigra) и върби (Salix fragilis), и високо участие на храстови видове, описани 

при хабитат F3.11, от който са заобиколени. 

H5.61 Пътища без настилка 

Към този хабитат включваме два черни пътя, единия източно от имота, покрай 

горския масив, и друг за достъп до сградата западно от имота. Почти лишени от 

растителност. 

I1.1 Обработваеми земи 

Този хабитат заема по-голямата част от имота и изследвания район. Самия имот към 

момента на проучването не е обработен, и е зает с едногодишни плевелни видове. 

I1.53 Изоставени обработваеми земи 

Един полигон, заемащ нива северно от имота на ИП, необработвана от 2008 г. насам. 

Преобладават многогодишни плевелни видове, и освен това се наблюдава силно охрастяване, 

в резултат на естествени сукцесионни процеси. 

J4.2 Пътища с настилка 

Към този хабитат включваме път 7904, свързващ с. Малко Шарково, Воден и 

Странджа с гр. Елхово, и минаващ непосредствено до имота.  

X25 Дворни места 

Към този хабитат включваме съществуваща сграда западно от имота на ИП - помпена 

станция, с прилежащото и дворно място, заето от културни дървесни видове и 

многогодишни плевели. 

От така направеното картиране се вижда, че в единствения тип растителност с 

консервационно значение в изследвания район е G1.76  Балкано-Анатолийски термофилни 

дъбови гори, които са включени в Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР) и са предмет на опазване в Защитена зона „Дервентски възвишения 1“ – 91М0 Балкано-

Панонски церово-горунови гори. Съгласно данните от проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), 

местообитанието не е разпространено в района на изследването (150 м около границите на 

имота), но при теренните проучвания бе установен 1 полигон с типичен за него състав 

източно от имота. Местообитанието е извън разглеждания имот и няма да се засегне пряко. 

Съгласно достъпната литература (Пеев 2011) и теренните ни изследвания, в района на 

ИП липсват данни и условия за разпространение на консервационно значими растителни 

видове (включени в Червената книга на България и/или в Приложения 2 и 3 на ЗБР). 
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3.8.2. Животински свят 

Фауната на Долномаришко - Долнотунджанския подрайон е богата на южни 

топлолюбиви видове. Тук се срещат змия пясъчница (Eryx jaculus turcicus), змиеок гущер 

(Ophisops elegans), македонски гущер (Podarcis erhardi), змия червейница (Typhlops 

vermicularis), вдлъбнаточел смок (Malpolon monspessulanus), змиегущер (Ophisaurus apodus), 

каспийска костенурка (Mauremys caspica). Каменарката (Vipera aspis balcanica; изчезнал 

български палеоендемит и реликт) е обитавала у нас до неотдавна единствено 

Долномаришко - Долнотунджанския подрайон. От птиците характерен е харманлийският 

кеклик (Alectoris chukar kleini). Особено голям е броят на южните видове насекоми, между 

които на първо място са субмедитеранските и източносредиземноморските. Срещат се и 

много предноазиатски видове, някои от които са Cryptocephalus beledjekensis (само в 

Харманлийско) от листоядите, Ceutorrhynchus sublineellus от хоботниците и Vitrea riedeli 

(западната граница на ареала му е Свиленградско) от сухоземните охлюви. Само тук е 

намиран водният бръмбар Agabus pseudoneglectus (Свиленград). Като ендемичен вид на 

района се приема Mecinus bulgaricus (сем. Curculionidae), а като субендемичен - 

единственият у нас ендемичен бозайник български мишевиден сънливец (Myomimus roachi 

bulgaricus), разпространен и в Източни Родопи, Странджа, Южно Черноморие, Ямболско и 

Източна Тракия в Турция (Груев и Кузманов 1994). 

По време на теренни изследвания в западната част на Дервентските възвишения (вкл. 

по други проекти), сме установили 90 вида гръбначни животни (Таблица 3.8-2), от които 17 

вида са включени в Червената книга на България (Големански 2011). 

Таблица 3.8-2 Видове гръбначни животни, установени в западната част на 

Дервентските възвишения и националния им природозащитен статус 

/ЧКБ – категория по Червена книга на България; ЗБР – Приложение от ЗБР/ 

№ Вид Семейство ЧКБ ЗБР 

Риби 

1 Carassius gibelio Cyprinidae   

2 Lepomis gibbosus Percidae   

Земноводни 

3 Triturus karelinii Salamandridae  2, 3 

4 Hyla arborea* Hylidae  3 

5 Rana dalmatina Ranidae   

6 Pelophylax ridibundus Ranidae   

Влечуги 

7 Emys orbicularis Emydidae  2, 3 
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№ Вид Семейство ЧКБ ЗБР 

8 Testudo hermanni Testudinidae EN 2, 3 

9 Podarcis taurica Lacertidae  3 

10 Lacerta trilineata Lacertidae  3 

11 Lacerta viridis Lacertidae  3 

12 Ablepharus kitaibelii Scincidae  3 

13 Anguis fragilis Anguidae  3 

14 Ophisaurus apodus Anguidae VU 3 

15 Coluber caspius Colubridae  3 

16 Elaphe sauromates Colubridae EN 2, 3 

17 Natrix natrix Colubridae   

18 Vipera ammodytes Viperidae  3 

Птици 

19 Ardea cinerea Ardeidae VU 3 

20 Egretta alba Ardeidae CR 2, 3 

21 Ciconia ciconia Ciconiidae VU 2, 3 

22 Aquila heliaca Accipitridae CR 2, 3 

23 Buteo buteo Accipitridae  3 

24 Buteo rufinus Accipitridae VU 2, 3 

25 Circaetus gallicus Accipitridae VU 2, 3 

26 Circus pygargus Accipitridae VU 2, 3 

27 Hieraaetus pennatus Accipitridae VU 2, 3 

28 Milvus migrans Accipitridae VU 2, 3 

29 Pernis apivorus Accipitridae VU 2, 3 

30 Falco subbuteo Falconidae VU 3 

31 Phasianus colchicus** Phasianidae   

32 Larus cachinnans Laridae   

33 Columba palumbus Columbidae   

34 Streptopelia decaocto Columbidae   

35 Streptopelia turtur Columbidae   

36 Cuculus canorus Cuculidae  3 

37 Caprimulgus europaeus Caprimulgidae  2, 3 

38 Athene noctua Strigidae  3 

39 Otus scops Strigidae  3 

40 Coracias garrulus Coraciidae VU 2, 3 

41 Merops apiaster Meropidae   

42 Upupa epops Upupidae  3 

43 Dendrocopos major Picidae  3 
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№ Вид Семейство ЧКБ ЗБР 

44 Dendrocopos minor Picidae  3 

45 Picus viridis Picidae  3 

46 Alauda arvensis Alaudidae  3 

47 Delichon urbicum Hirundinidae  3 

48 Hirundo daurica Hirundinidae  3 

49 Hirundo rustica Hirundinidae  3 

50 Lanius collurio Laniidae  2, 3 

51 Lanius senator Laniidae  3 

52 Luscinia megarhynchos Muscicapidae  3 

53 Oenanthe sp. Muscicapidae  3 

54 Saxicola torquata Muscicapidae  3 

55 Turdus merula Turdidae  3 

56 Acrocephalus sp. Acrocephalidae  3 

57 Sylvia atricapilla Sylviidae  3 

58 Sylvia communis Sylviidae  3 

59 Sylvia hortensis Sylviidae VU 3 

60 Sylvia nisoria Sylviidae  2, 3 

61 Phylloscopus sp. Phylloscopidae  3 

62 Aegitalos caudatus Aegitalidae  3 

63 Parus major Paridae  3 

64 Carduelis carduelis Fringillidae  3 

65 Coccothraustes coccothraustes Fringillidae  3 

66 Fringilla coelebs Fringillidae  3 

67 Emberiza calandra Emberizidae  3 

68 Emberiza citrinella Emberizidae  3 

69 Emberiza melanocephala Emberizidae  3 

70 Passer domesticus Passeridae   

71 Passer hispaniolensis Passeridae  3 

72 Passer montanus Passeridae  3 

73 Oriolus oriolus Oriolidae  3 

74 Sturnus vulgaris Sturnidae   

75 Corvus corax Corvidae  3 

76 Corvus cornix Corvidae   

77 Corvus monedula Corvidae   

78 Garrulus glandarius Corvidae   

79 Pica pica Corvidae   

Бозайници 
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№ Вид Семейство ЧКБ ЗБР 

80 Talpa europaea Talpidae   

81 Sorex minutus Soricidae   

82 Lepus europaeus Leporidae   

83 Spermophilus citellus Sciuridae VU 2 

84 Microtus sp. Cricetidae   

85 Spalax leucodon Spalacidae   

86 Martes foina Mustelidae   

87 Meles meles Mustelidae   

88 Canis aureus Canidae   

89 Capreolus capreolus Cervidae   

90 Sus scrofa Suidae     

* - вид, установен в района на имота (болд); ** - хибриден подвид. 

 

Много по-малко видове са установени конкретно в района на ИП – едва 28. Това се 

дължи на характера на местообитанията, които в по-голямата си част са обработваеми земи – 

ниви. Много малко видове използват подобни терени перманентно – за размножаване и 

хранене. Това са някои наземногнездящи пойни и кокошеви птици, и мишевидни гризачи. 

По-голяма част използват обработваемите земи за хранене, вкл. и някои консервационно 

значими грабливи птици – кръстат (Aquila heliaca) и малък орел (Hieraaetus pennatus), 

белоопашат мишелов (Buteo rufinus). 

3.9.МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ 

Инвестиционното предложение няма за предмет и не е свързано с усвояване на запаси 

и извличане на подземни природни богатства.  

На територията на Община Болярово няма находища на подземни богатства, които се 

водят на отчет в Националния баланс на запасите и ресурсите, нито предоставени 

концесионни площи за добив на подземни богатства, както и разрешения за търсене и/или 

проучване на подземни богатства. 

Извод: 

Не се засягат обекти на минералното разнообразие с инвестиционното предложение и 

не се очаква промяна по отношение на състоянието им, в случай че инвестиционното 

предложение не се реализира. 

3.10. МАТЕРИАЛНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

В община Болярово са идентифицирани археологически, исторически, художествени 

и архитектурно-художествени/строителни обекти, обявени за недвижими културни ценности. 
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Културното наследство в общината включва недвижими културни ценности в категория с 

„национално значение“. От тази категория са включени в списъка на паметници на културата 

два обекта: Останки от крепост „Калето“ и „Битова къща“ – музейна сбирка „Ст. Караджа”, 

които притежават изключителна стойност за културата и историята на България. 

На територията на общината са разположени и много други обекти, обявени за 

паметници на културата от категория „местно значение“: 

 Останки от крепост „Калето“ – 4.5 km северно от гр. Болярово, обявена в ДВ бр. 

94/1965 г. категория „национално значение“; 

 Битова къща – музейна сбирка “Ст. Караджа”, с. Стефан Караджово – обявена с ДВ 

бр.69/1972 г. като исторически недвижима културна ценност от категория с 

“национално значение”; 

 Останки от крепост “Малкото кале” – разположена на около 2 km югоизточно от с. 

Воден, м. „Разкопките“ – обявени с ДВ бр.94/1965 г. като архитектурно-строителна 

недвижима културна ценност от Античността и Средновековието от категория с 

“местно значение”; 

 Останки от крепост “Голямото кале” – разположена на 4,5 южно с. Воден, м. 

„Голямото кале“ – обявени с ДВ бр.94/1965 г. като архитектурно-строителна 

недвижима културна ценност от Античността и Средновековието от категория с 

“местно значение”; 

 Останки от местн. „Градище“ – разположена на 3 км. южно от с. Воден, м. 

„Градището“ – обявени с ДВ бр.94/1965 г. като архитектурно-строителна недвижима 

културна ценност от Античността и Средновековието от категория с “местно 

значение”; 

 Антична крепост – разположена на 5 км. североизточно от град Болярово, м. „Калето“ 

с “местно значение”; 

 „Тракийски могили некрополи“ – с. Горска поляна, с. Ружица, с. Вълчи извор – 

обявени с Разпореждане на МС № 1711/22.10.1962 г. като археологически недвижима 

културна ценност; 

 „Скален манастир“ – с. Воден е деклариран с писмо № 545/2004 г. на НИПК като 

археологически недвижима културна ценност; 

 и други. 

На територията на площадката на ИП и в близост няма регистрирани културни 

ценности.  
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На Фигура 3.10-1. е визуализирано местоположението на имота, обект на 

инвестиционното предложение на картата на план-схемата на културно-историческото 

наследство от предварителния проект на ОУП на Община Болярово. Най-близките обекти 

отстоят на повече от 3 km от площадката на инвестиционното предложение.  

 

Фигура 3.10-1 Обекти на културно-историческото наследство в района на предвидения 

технологичен комплекс на „Химиндъстриис” ООД 

 

Изводи: 

1. Община Болярово е с богато историческо и културно наследство. 

2. На територията на имота, предмет на инвестиционното предложение, както и в 

близост, няма регистрирани културни ценности.  
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3. Не се очаква промяна по отношение на състоянието на обектите на материалното и 

културно-историческото наследство в случай, че инвестиционното предложение бъде 

осъществено.  

3.11. ЗДРАВЕН СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО 

3.11.1. Здравно състояние на населението и работниците 

А. Обхват на анализа  

Площадката, на чиято територия се предвижда изграждането на „Технологичен 

комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт и 

ремонтно-механичен цех“, се намира в землището на с. Мамарчево (извън регулационните 

граници), Община Болярово, Област Ямбол. 

На Фигурите към т.1.3 на настоящият Доклад за ОВОС са представени карти с 

местоположението на с. Мамарчево и другите най-близки населени места в района на 

инвестиционното предложение, площадката на инвестиционното предложение и сградите и 

съоръженията, които се предвижда да бъдат изградени, както и отстоянията до най-близките 

населени места и обекти, подлежащи на здравна защита.  

Най-близката жилищна територия е с. Мамарчево, като жилищните сгради отстоят на 

разстояние над 1 100 m западно от границите на предприятието. Общинският център, гр. 

Болярово е разположен на разстояние над 2,5 km север-североизточно от границите на 

обекта. Това са най-близките населени места, за които е направен подробен анализ на 

здравно-демографския статус на населението. 

Най-близките чувствителни обекти с обществено предназначение по смисъла на §1, т. 

29в от ДР на ЗООС са следните: 

 Кметството на с. Мамарчево (поз. 1 на Фигура 1.3-4) – на разстояние над 1 400 

m западно от границите на обекта; 

 ЦДГ Здравец, гр. Болярово (поз. 4 на Фигура 1.3-4) – на разстояние над 2,8 km 

север-североизточно; 

 СОУ Д-р Петър Берон (поз. 3 на Фигура 1.3-4) – на разстояние над 2,8 km 

север-североизточно; 

 сграда на Община Болярово (поз. 2 на Фигура 1.3-4) – на разстояние над 3,1 km 

север-североизточно. 

Б. Анализ на здравно-демографските показатели на населението 

За анализа са ползвани Годишните анализи на здравно-демографското състояние и 

здравната мрежа в Област Ямбол за периода 2012-2016 г. (последните 5 г., за които има 

публикувани такива доклади на интернет страницата на РЗИ-Ямбол), статистически данни за 
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2017 г., публикувани на интернет страницата на Националния статистически институт и 

проекта на Общия устройствен план на Община Болярово. 

Численост на населението 

По данни на НСИ, населението на Община Болярово към 31.12.2017 г. е 3 615 души, 

което я нарежда на последно място по брой на населението в общините в Област Ямбол. 

Населението за областта е 120 470 души, а за страната към същия момент е 7 050 034 души.  

В Таблица 3.11-1 са представени данни за населението на общината, областта и 

страната за 6-годишния период 2012-2017 г.: 

Таблица 3.11-1 Численост на населението на Община Болярово, Област Ямбол и 

страната за периода 2012-2017 г. 

Година Статистически 

район 

Общо Жени Мъже В градовете В селата 

2012 

(по 

доклад 

РЗИ) 

Община Болярово 3 995 2 066 1 929 1 197 2 798 

Област Ямбол 128 560 65 437 62 123 89 973 38 587 

България (по НСИ) 7 284 552 3 739 479 3 545 073 5 307 868 1 976 684 

2013 

(по 

доклад 

РЗИ) 

Община Болярово 3 938 2 021 1 917 1 172 2 766 

Област Ямбол 127 176 64 705 62 471 89 175 38 001 

България (по НСИ) 7 245 677 3 720 732 3 524 945 5 291 675 1 954 002 

2014 

(по 

доклад 

РЗИ) 

Община Болярово 3 845 1 968 1 877 1 156 2 689 

Област Ямбол 125 724 63 997 61 727 88 398 37 326 

България (по НСИ) 7 202 198 3 700 183 3 502 015 5 267 480 1 934 718 

2015 

(по 

доклад 

РЗИ) 

Община Болярово 3 764 1 917 1 847 1 139 2 625 

Област Ямбол 123 821 63054 60 767 86 817 37 004 

България (по НСИ) 7 153 784 3 676 607 3 477 177 5 227 182 1 926 602 

2016 

(по 

доклад 

РЗИ) 

Община Болярово 3 709 1 880 1 829 1 132 2 577 

Област Ямбол 122 276 620293 59 983 85 980 36 296 

България (по НСИ) 7 101 859 3 651 881 3 449 978 5 204 385 1 897 474 

2017  

(по НСИ) 

Община Болярово 3 615 1 832 1 783 1 095 2 520 

Област Ямбол 120 470 61 494 58 976 85 001 35 469 

България  7 050 034 3 627 625 3 422 409 5 181 755 1 868 279 

Данните за числеността на населението дават възможност да се направят следните 

изводи: 
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 За Община Болярово се запазва трайната тенденция към постоянно намаляване 

на населението, характерна и за областта и за страната. За анализираният шест 

годишен период населението на Община Болярово е намаляло с над 20%, 

което е в пъти над стойността на този процент за общината и за страната (за 

сравнение населението в областта е намаляло с около 6,2%, а на страната с 

3,2%). В резултат, както на естественото си движение, така и от развилите се 

през последното десетилетие миграционни процеси, населението трайно 

влошава демографския си потенциал; 

 Съотношението между жени и мъже е с по-близки стойности за общината 

сравнено с това за областта и страната – 1,03, при стойност 1,04 за областта и 

1,06 за страната; 

 По-голямата част от населението на общината е в селата (около 69,7%), докато 

от данните за областта (70,5%) и страната (73,5%) се вижда, че по-голямата 

част от населението е в градовете. 

Възрастова структура на населението: 

В Таблица 3.11-2 са представени данни за възрастовата структура на населението на 

общината, областта и страната за шест годишния период 2012-2017 г.: 

Таблица 3.11-2 Възрастова структура на населението на Община Болярово, Област 

Ямбол и страната за периода 2012-2017г. 

Година Статистически район Под трудоспособна 

възраст 

В трудоспособна 

възраст 

Над трудоспособна 

възраст 

2012 

(по НСИ) 

Община Болярово 512 2 010 1 486 

Област Ямбол 19 396 75 064 34 190 

България (по НСИ) 1 048 070 4 505 017 1 731 465 

2013 

(по НСИ) 

Община Болярово 505 1 993 1 440 

Област Ямбол 19 425 73 952 33 799 

България (по НСИ) 1 055 804 4 471 633 1 718 240 

2014 

(по НСИ) 

Община Болярово 511 1 930 1 404 

Област Ямбол 19 513 72 274 33 937 

България (по НСИ) 1 064 735 4 403 374 1 734 089 

2015 

(по НСИ) 

Община Болярово 489 1 898 1 377 

Област Ямбол 19 232 70 885 33 704 

България (по НСИ) 1 063 930 4 349 105 1 740 749 

2016 

(по НСИ) 

Община Болярово 482 1 871 1 356 

Област Ямбол 19 074 69 774 33 428 

България (по НСИ) 1 062 705 4 304 436 1 734 718 
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Година Статистически район Под трудоспособна 

възраст 

В трудоспособна 

възраст 

Над трудоспособна 

възраст 

2017  

(по НСИ) 

Община Болярово 462 1 814 1 339 

Област Ямбол 19 013 68 135 33 322 

България  1 065 993 4 248 503 1 735 538 

Данните за възрастовата структура на населението (в т.ч. представените данни по този 

показател в Годишните доклади за РЗИ за периода 2012-2016 г.) дават възможност да се 

направят следните изводи: 

 За Община Болярово се наблюдава намаляване на лицата и в трите възрастови 

групи. За областта се наблюдава същата тенденция, като най-значимо е 

намаляването на лицата в трудоспособна възраст. На ниво държава 

тенденциите са същите, с изключение на лицата под трудоспособна възраст, 

които се увеличават. 

Раждаемост  

Ниската раждаемост е основен фактор за намаляването на броя на населението. Данни 

за броят раждания за общината, областта и страната, са представени в Таблица 3.11-3. 

Таблица 3.11-3 Брой раждания (живородени) за периода 2012-2017 г. 

Статистически район 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Община Болярово  

(по НСИ) 

26 30 33 21 34 25 

Област Ямбол (по НСИ) 1 259 1 271 1 236 1 156 1 167 1 136 

България (по НСИ) 69 121 66 578 67 585 65 950 64 984 63 955 

От таблицата и данните в Годишните анализи на здравно-демографското състояние и 

здравната мрежа в Област Ямбол за периода 2012-2016 г. се вижда, че Община Болярово е с 

най-ниски показатели по раждаемост за областта (резултат и от това, че е най-

слабонаселената община в областта). Като цяло показателят варира през годините, но в края 

на отчетения период – 2017 г. броят на ражданията е с единица по-малък в сравнение с 2012г. 

На Фигура 3.11-1 са представени стойностите на коефициента на раждаемост за 

областта за разглеждания 6-годишен период., като се вижда, че същият е по-висок от средния 

за страната. Това, обаче, не оказва положително въздействие по отношение на естествения 

прираст на населението. 
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Фигура 3.11-1 Графиките на коефициента на раждаемост за разглеждания 6-годишен 

период за страната и за Област Ямбол 

Следва да се отбележи и тенденцията за увеличаване на абортите през последните 

години, за чиято сметка също намалява раждаемостта.  

Обща смъртност 

Данни за смъртността (брой умирания) за периода на анализ са представени в 

Таблица 3.11-4: 

Таблица 3.11-4 Брой умирания за периода 2012-2017 г. 

Статистически район Пол  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Община Болярово  

(по НСИ) 

мъже 41 54 64 53 58 59 

жени 39 50 42 68 62 60 

Област Ямбол (по НСИ) мъже 1175 1100 1179 1219 1131 1146 

жени 1091 993 1024 1122 974 1018 

България (по НСИ) мъже 56 702 54 827 56 630 57 040 56 122 56 781 

жени 52 579 49 518 52 322  53 077 51 458 53 010 

От таблицата и данните в Годишните анализи на здравно-демографското състояние и 

здравната мрежа в Област Ямбол за периода 2012-2016 г. се вижда, че Община Болярово е с 

най-ниски показатели по смъртност за областта (резултат и от това, че е най-слабо 

населената община в областта и от влошената възрастова структура). Като цяло показателят 

варира през годините, но в края на отчетения период – 2017 г. броят на умиранията е 

нараснал с почти 50% спрямо 2012 г. 

Най-висока е смъртността за областта през последните години за възрастова група 

„над 60 г.“, следвана от възрастова група „0-1 г.“.  

Смъртността в селата е със стойност над два пъти по-голяма от смъртността в 

градовете на областта.  
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В Таблица 3.11-5 са изложени данни за смъртността по пол и причини в Област 

Ямбол и страната за 2017 г.: 



Доклад за ОВОС на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт” 

142 

 

Таблица 3.11-5 Смъртност по причини по пол за страната и областта за 2017 г. (на 100 000 души от населението) (НСИ)  

Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, 

"Европейски съкратен списък" 
1
 

България Област Ямбол 

общо мъже жени общо мъже жени 

Общо 1 551.6 1 652.4 1 456.4 1 782.9 1 926.7 1 644.8 

Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99)  9.9 12.0 7.9 8.2 10.1 6.5 

Туберкулоза (A15-A19, B90)  1.3 2.1 0.6 3.3 3.4 3.2 

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-

B24)  
0.3 0.5 0.1 - - - 

Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.5 0.7 0.3 0.8 1.7 - 

Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, 

B91-B94.1, B94.8-B99)  
7.8 8.7 7.0 4.1 5.0 3.2 

Клас IІ Новообразувания (C00-D48)  246.3 294.1 201.2 203.5 255.6 153.5 

Злокачествени новообразувания (C00-C97)  245.0 292.8 200.0 201.0 252.2 151.9 

в това число: 

Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса 

(C00-C14)  
5.4 8.6 2.4 4.9 5.0 4.8 

Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15)  2.4 4.1 0.9 3.3 6.7 - 

Злокачествено новообразувание на стомаха (C16)  16.1 20.3 12.1 16.5 15.1 17.8 

Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и 

ануса (C18-C21) 
34.7 41.5 28.3 26.4 37.0 16.2 

Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните 

жлъчни пътища (C22)  
9.6 12.6 6.6 11.5 13.5 9.7 

Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25)  15.3 18.3 12.6 12.4 23.5 1.6 

Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) 4.7 9.0 0.7 4.9 10.1 - 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, 

"Европейски съкратен списък" 
1
 

България Област Ямбол 

общо мъже жени общо мъже жени 

Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-

C34) 
47.5 76.2 20.4 41.2 68.9 14.5 

Злокачествен меланом на кожата (C43)  1.6 1.9 1.3 - - - 

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50)  17.6 0.6 33.6 9.1 - 17.8 

Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53)  5.1 - 9.9 1.6 - 3.2 

Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55)  5.5 - 10.7 4.9 - 9.7 

Злокачествено новообразувание на яйчника (C56)  6.2 - 12.0 5.8 - 11.3 

Злокачествено новообразувание на простатата (C61)  13.6 28.0 - 12.4 25.2 - 

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното 

легенче (C64)  
5.1 7.0 3.3 6.6 6.7 6.5 

Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67)  8.7 14.0 3.8 6.6 10.1 3.2 

Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на 

централна та нервна система (C70-C72) 
9.4 10.8 8.1 9.9 10.1 9.7 

Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на 

щитовидната жлеза (C73) 
0.7 0.5 0.8 1.6 - 3.2 

Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.4 5.2 3.7 1.6 - 3.2 

Левкемия (C91-C95) 6.1 7.3 5.0 3.3 3.4 3.2 

Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и 

сродните им тъкани (C88, C90, C96) 
2.2 2.1 2.2 0.8 1.7 - 

Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, 

C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) 
23.1 24.6 21.6 15.7 15.1 16.2 

Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и 1.3 1.3 1.2 2.5 3.4 1.6 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, 

"Европейски съкратен списък" 
1
 

България Област Ямбол 

общо мъже жени общо мъже жени 

новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) 

Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, 

включващи имунния механизъм (D50-D89)  
2.0 2.3 1.7 0.8 1.7 - 

Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на 

обмяната на веществата (E00-E89)  
22.4 20.7 24.0 9.9 6.7 12.9 

Захарен диабет (E10-E14)  21.8 20.3 23.2 4.1 5.0 3.2 

Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-

E89) 
0.6 0.4 0.7 5.8 1.7 9.7 

Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 1.1 1.3 0.9 2.5 3.4 1.6 

Деменция (F01, F03) 0.4 0.3 0.5 0.8 - 1.6 

Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) 0.3 0.6 0.1 - - - 

Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) 0.0 0.0 - - - - 

Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) 0.4 0.4 0.3 1.6 3.4 - 

Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-

H95)  
12.5 13.5 11.6 8.2 11.8 4.8 

Болест на Parkinson (G20) 3.7 4.0 3.4 3.3 5.0 1.6 

Болест на Алцхаймер (G30) 1.4 1.1 1.7 - - - 

Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, 

G21-G25, G31-H95) 
7.4 8.4 6.4 4.9 6.7 3.2 

Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99)  1 017.5 1 012.2 1 022.5 1 371.8 1 427.4 1 318.4 

Исхемична болест на сърцето (I20-I25)  182.4 203.7 162.4 238.9 252.2 226.2 

в това число: 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, 

"Европейски съкратен списък" 
1
 

България Област Ямбол 

общо мъже жени общо мъже жени 

Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 66.8 84.9 49.8 78.3 121.1 37.2 

Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 115.6 118.8 112.6 160.7 131.1 189.0 

Други болести на сърцето (I30-I51) 376.5 375.4 377.6 582.5 612.0 554.2 

Мозъчносъдови болести (I60-I69)  286.3 265.6 305.8 465.5 477.5 454.0 

Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) 172.3 167.6 176.7 84.9 85.7 84.0 

Клас X Болести на дихателната система (J00-J99)  64.5 78.7 51.0 33.0 30.3 35.5 

Грип (J09-J11)  0.1 0.1 0.1 - - - 

Пневмония (J12-J18) 19.9 24.0 15.9 9.9 6.7 12.9 

Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47)  16.2 22.2 10.5 4.9 5.0 4.8 

в това число: 

Астма (J45-J46) 0.3 0.3 0.4 0.8 1.7 - 

Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) 15.8 21.9 10.1 4.1 3.4 4.8 

Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) 28.3 32.4 24.4 18.1 18.5 17.8 

Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92)  54.8 74.8 35.9 42.0 65.6 19.4 

Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28)  3.8 4.8 2.8 - - - 

Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74)  24.5 39.3 10.5 22.2 37.0 8.1 

Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-

K72, K75-K92)  
26.5 30.6 22.6 19.8 28.6 11.3 

Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)  0.8 0.6 1.0 1.6 1.7 1.6 

Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната 

тъкан (M00-M99)  
0.5 0.4 0.5 - - - 

Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19)  0.1 - 0.1 - - - 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, 

"Европейски съкратен списък" 
1
 

България Област Ямбол 

общо мъже жени общо мъже жени 

Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната 

тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 
0.4 0.4 0.4 - - - 

Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99)  21.9 24.2 19.8 5.8 5.0 6.5 

Болести на бъбреците и уретера (N00-N29)  21.7 23.9 19.7 5.8 5.0 6.5 

Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.2 0.4 0.1 - - - 

Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)  0.1 - 0.1 - - - 

Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-

P96)  
2.9 3.6 2.3 5.8 10.1 1.6 

Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и 

хромозомни аберации (Q00-Q99)  
1.5 1.6 1.3 0.8 - 1.6 

Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при 

клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99)  
54.9 56.1 53.8 56.0 50.4 61.4 

Внезапна смърт на кърмаче (R95)  0.0 0.1 0.0 - - - 

Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99)  28.1 33.9 22.6 13.2 15.1 11.3 

Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при 

клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) 
26.8 22.1 31.2 42.8 35.3 50.1 

Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) 38.1 56.3 20.9 33.0 47.1 19.4 

Злополуки (V01-X59, Y85-Y86)  24.2 35.0 14.0 18.9 31.9 6.5 

в това число: 

Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) 8.1 12.2 4.2 12.4 21.9 3.2 

Падания (W00-W19) 5.6 6.6 4.6 2.5 3.4 1.6 

Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.7 2.6 0.8 0.8 1.7 - 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, 

"Европейски съкратен списък" 
1
 

България Област Ямбол 

общо мъже жени общо мъже жени 

Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) 1.1 1.8 0.5 - - - 

Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 7.7 11.8 3.9 3.3 5.0 1.6 

Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 9.9 15.5 4.5 11.5 11.8 11.3 

Нападение (X85-Y09, Y87.1) 1.2 1.6 0.8 0.8 1.7 - 

Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 2.1 3.1 1.2 0.8 1.7 - 

Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) 0.7 1.1 0.3 0.8 -.1.6  

Легенда:  

          - означени са стойностите за Област Ямбол които са значително по-високи от тези за страната. 
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Въз основа на данните в таблицата, могат да се изведат следните изводи за областта: 

 Общата смъртност в областта е по-висока от средната за страната; 

 По-висока е смъртността при мъжете; 

 Най-честите причини за смърт са болестите на органите на кръвообращението 

и злокачествените новообразувания – това е и тенденцията, наблюдавана за 

цялата страна; 

 Някои причини за смъртност в областта са със значително по-високи 

стойности от тези за страната (отбелязани са в таблицата); 

Детска смъртност 

Броят на умрели деца на възраст под една година за Област Ямбол за 2017 г. е 9 (7 

момчета и 2 момичета), като общия брой за страната – 408. Коефициентът на детска 

смъртност (брой умрели деца на възраст до 1 година на 1 000 живородени деца), обаче е 

значително по-висок от този за страната, като през 2016 г. достига 12,9 при стойност за 

страната 6,5. Причина за детската смъртност за посочената година са болести на дихателната 

система (20% от случаите), някои състояния, възникващи през перинаталния период (46,67% 

от случаите), вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации 

(26,67% от случаите) и травми, отравяния и някои други последици от въздействието на 

външни причини (6,67% от случаите). 

Естествен прираст 

Естественият прираст е показател, който определя степента на демографския процес 

разликата между родените и умрелите през годината. Той е с най-лоши показатели в селата, 

където живее предимно възрастно население. Ниското ниво на раждаемост и високата 

смъртност обуславят отрицателния естествен прираст на населението през последните 

години. На Фигура 3.11-2 е представена графика на естественият прираст за последните 12 

години: 

 

Фигура 3.11-2 Естествен прираст в Област Ямбол и страната 
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От фигурата се вижда, че областта е с ясно открояващи се по-ниски стойности от 

средните за страната. За община Болярово стойностите на показателя варират от -20,5 за 

2011 г. до -23,0 за 2016 г., като това е общината с най-ниски стойности в областта. 

Заболеваемост и болестност 

Съгласно Годишният анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа 

в Област Ямбол за 2016 г., стойностите на показателите за заболеваемост и болестност са 

както следва: 

Общо: 365 653регистрирани заболявания, болестност на хил д. 2971,6, като 145 534 

новооткрити заболявания; заболеваемост на хил д. 1181,2.  

При децата до 17 години: 43 140 регистрирани заболявания; болестност на хил д. 

1992,225 397 новооткрити заболявания; заболеваемост на хил д. 1172,9 

Структура на общата заболеваемост и болестността по класове болести: 

Най-висока болестност: 

 Болести на органите на кръвообращението /кл. ІХ/ – 26,21% 

 Болести на дихателната система  /кл. Х/ - 12,30% 

 Болести на пикочо-половата система /кл. ХІV/ – 10,21% 

Най-висока заболеваемост: 

 Болести на дихателната система /кл. Х/   - 16,78% 

 Болести на пикочо-половата система /кл. ХІV/ – 11,70% 

 Болести на органите на кръвообращението /кл. ІХ/ – 10,90% 

Население над 18 години:  

Най-висока болестност: 

 Болести на органите на кръвообращението /кл. ІХ/ – 29,64% 

 Болести на пикочо-половата система /кл. ХІV/ – 10,75% 

 Болести на дихателната система  /кл. Х/ - 8,14% 

Най-висока заболеваемост: 

 Болести на органите на кръвообращението /кл. ІХ/ – 13,11% 

 Болести на пикочо-половата система /кл. ХІV/ – 12,98% 

 Болести на дихателната система  /кл. Х/ - 10,89% 

При децата до 17 години: 

Най-висока болестност: 

 Болести на дихателната система /кл. Х/   - 43,41% 

 Болести на кожата и подкожната тъкан /кл. ХІІ/ – 7,16% 
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 Болести на пикочо-половата система /кл. ХІV/ – 6,19% 

Най-висока заболеваемост: 

 Болести на дихателната система  /кл. Х/   - 44,58% 

 Болести на кожата и подкожната тъкан /кл. ХІІ/ – 8,36% 

 Някои инфекциозни и паразитни болести /кл. І/ - 6,39% 

 

За 2015 и 2016 г. стойностите на показателите за обща заболеваемост и болестност на 

населението на Област Ямбол са представени в следващите Таблица 3.11-6 и Таблица 

3.11-7: 

Таблица 3.11-6 Обща болестност и заболеваемост сред населението в Област Ямбол 

2015г.  

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистрирани 

заболявания 

На 1000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

Регистрирани 

заболявания 

На 1000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

 

ОБЩО I – XIX клас 

болест 342705 2746.6 

 

144354 1156.9 

 
I 

Някои инфекциозни 

и паразитни болести 5343 42.8 1.56 3029 24.3 2.10 

II Новообразувания 7904 63.3 2.31 4397 35.2 3.05 

III 

Болести на кръвта, 

кръвотворните 

органи и отделни 

нарушения, 

включващи 

имунния механизъм 1987 15.9 0.58 893 7.2 0.62 

IV 

Болести на 

ендокринната 

система, 

разстройства на 

храненето и на 

обмяната на 

веществата 20588 165.0 6.01 7062 56.6 4.89 

V 

Психични и 

поведенчески 

разстройства 10259 82.2 2.99 3973 31.8 2.75 

VI 
Болести на нервната 

система  22421 179.7 6.54 10296 82.5 7.13 
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№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистрирани 

заболявания 

На 1000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

Регистрирани 

заболявания 

На 1000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

VII 
Болести на окото и 

придатъците му 24925 199.8 7.27 9379 75.2 6.50 

VIII 

Болести на ухото и 

мастоидния 

израстък 8646 69.3 2.52 5634 45.2 3.90 

IХ 

Болести на органите 

на 

кръвообращението 86806 695.7 25.33 14901 119.4 10.32 

Х 
Болести на 

дихателната система 45776 366.9 13.36 27070 217.0 18.75 

ХI 

Болести на 

храносмилателната 

система 15787 126.5 4.61 8827 70.7 6.11 

ХII 
Болести на кожата и 

подкожната тъкан 11948 95.8 3.49 7932 63.6 5.49 

ХIII 

Болести на костно-

мускулната система 

и на съединителната 

тъкан 20776 166.5 6.06 10405 83.4 7.21 

ХIV 
Болести на пикочо-

половата система 33625 269.5 9.81 15476 124.0 10.72 

ХV 

Бременност, 

раждане и 

послеродов период 2040 16.3 0.60 1569 12.6 1.09 

ХVI 

Някои състояния, 

възникващи през 

перинаталния 

период 114 0.9 0.03 30 0.2 0.02 

ХVII 

Вродени аномалии 

[пороци на 

развитието], 

деформации и 

хромозомни 

аберации 905 7.3 0.26 320 2.6 0.22 

ХVIII 

Симптоми, 

признаци и 

отклонения от 9093 72.9 2.65 3974 31.8 2.75 
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№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистрирани 

заболявания 

На 1000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

Регистрирани 

заболявания 

На 1000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

нормата, открити 

при клинични и 

лабораторни 

изследвания, 

некласифицирани 

другаде 

ХIX 

Травми, отравяния и 

някои други 

последици от 

въздействието на 

външни причини 13762 110.3 4.02 9187 73.6 6.36 

 

Таблица 3.11-7 Обща болестност и заболеваемост сред населението в област Ямбол 

2016г. 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистрирани 

заболявания 

На 1000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

Регистрирани 

заболявания 

На 1000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

  ОБЩО I – XIX клас 365653 2971.6  145341 1181.2  

I 
Някои инфекциозни 

и паразитни болести 6505 52.9 1.78 3960 32.2 2.72 

II Новообразувания 8233 66.9 2.25 4562 37.1 3.14 

III 

Болести на кръвта, 

кръвотворните 

органи и отделни 

нарушения, 

включващи 

имунния механизъм 1964 16.0 0.54 823 6.7 0.57 

IV 

Болести на 

ендокринната 

система, 

разстройства на 

храненето и на 

обмяната на 

веществата 21707 176.4 5.94 5999 48.8 4.13 
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№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистрирани 

заболявания 

На 1000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

Регистрирани 

заболявания 

На 1000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

V 

Психични и 

поведенчески 

разстройства 9670 78.6 2.64 3034 24.7 2.09 

VI 
Болести на нервната 

система  23725 192.8 6.49 9541 77.5 6.56 

VII 
Болести на окото и 

придатъците му 25647 208.4 7.01 9063 73.7 6.24 

VIII 

Болести на ухото и 

мастоидния 

израстък 9217 74.9 2.52 5770 46.9 3.97 

IХ 

Болести на органите 

на 

кръвообращението 95826 778.8 26.21 15847 128.8 10.90 

Х 
Болести на 

дихателната система 44962 365.4 12.30 24384 198.2 16.78 

ХI 

Болести на 

храносмилателната 

система 18249 148.3 4.99 9586 77.9 6.60 

ХII 
Болести на кожата и 

подкожната тъкан 11641 94.6 3.18 8048 65.4 5.54 

ХIII 

Болести на костно-

мускулната система 

и на съединителната 

тъкан 22164 180.1 6.06 11259 91.5 7.75 

ХIV 
Болести на пикочо-

половата система 37335 303.4 10.21 17000 138.2 11.70 

ХV 

Бременност, 

раждане и 

послеродов период 1896 15.4 0.52 1471 12.0 1.01 

ХVI 

Някои състояния, 

възникващи през 

перинаталния 

период 140 1.1 0.04 53 0.4 0.04 

ХVII 

Вродени аномалии 

[пороци на 

развитието], 

деформации и 839 6.8 0.23 321 2.6 0.22 
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№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА БОЛЕСТИТЕ 

ПО МКБ-10 

Болестност Заболеваемост 

Регистрирани 

заболявания 

На 1000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

Регистрирани 

заболявания 

На 1000 

души от 

населението 

Относителен 

дял 

хромозомни 

аберации 

ХVIII 

Симптоми, 

признаци и 

отклонения от 

нормата, открити 

при клинични и 

лабораторни 

изследвания, 

некласифицирани 

другаде 12012 97.6 3.29 5333 43.3 3.67 

ХIX 

Травми, отравяния и 

някои други 

последици от 

въздействието на 

външни причини 13921 113.1 3.81 9287 75.5 6.39 

Легенда:  

- - означени са стойностите, които имат увеличение в сравнение с 2015 г. 

 

От таблицата се вижда, че за 2016 г. има увеличение на заболеваемостта и 

болестността за повечето болести. 

При населението над 18 г. е по-висок делът на болестите на органите на 

кръвообращението и болестите на дихателната система. При лица до 18 г. е висок делът на 

болестите на дихателната система. 

Наблюдава се леко намаление на хоспитализациите през 2016 г. Най - висок е 

относителният дял на болестите на органите на кръвообращението ( инфаркт на миокарда, 

артериална хипертония, мозъчни инфаркти и др. ), следвани от болести на 

храносмилателната система и болести на дихателната система 

Като основни здравни проблеми се определят:  

 Висока честота на заболяванията при населението над 18 г. : болести на 

органите на кръвообращението /кл. ІХ/; болести на дихателната система  /кл. 

Х/; болести на пикочо-половата система /кл. ХІV/; 
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 При децата от 0-17 г.: болести на дихателната система /кл. Х/; болести на 

кожата и подкожната тъкан /кл. ХІІ/; болести на окото и придатъците му /кл. 

VІІ/. 

 Онкологични заболявания- висок е делът на регистрираните онкологични 

заболявания, докато броя на новооткритите се запазва на същото ниво. Най - 

често регистрираните онкологичните заболявания са на храносмилателна 

система – дебело черво, пикочо-половите органи, кости, съединителна тъкан, 

кожа и млечни жлези. 

Състояние на системата за медицинска помощ в Община Болярово 

На територията на област Ямбол към 31.12.2016г. има действащи три многопрофилни 

болници за активно лечение – в гр. Ямбол МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – гр. Ямбол с 269 

легла и 90,89% държавно участие, МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД – гр. Елхово с 65 легла  и 

100 % общинско участие, една частна Многопрофилна болница за активно лечение „Свети 

Йоан Рилски” ООД – гр. Ямбол с разкрити 63 легла и една Специализирана болница за 

активно лечение по кардиология – Ямбол ЕАД – гр. Ямбол с разкрити 38 легла в края на 

2016г. 

Общо болничните легла в област Ямбол към 31.12.2016 г. са 435. 

В Община Болярово има регистрирани двама лекари в индивидуална практика. 

Налице е тенденция на намаляване на броя на лекарите със специалност, като не 

достигат специалисти по алергология, гастроентерология /в извънболничната помощ/, 

онкология, неонатолози,АГ специалисти, педиатри. 

Към момента липсват болници, както и отделения за долекуване. Няма разкрити 

болници за рехабилитация и продължително лечение. Разкрити са легла за продължително 

лечение с терапевтична и хирургична насоченост в МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – Ямбол, 

съгласно Разрешение за дейност № МБ-133/27.04.2016 г. В МБАЛ „Св. Пантелеймон” АД – 

Ямбол е налице недостиг на лекари-специалисти по неонатология, педиатрия, акушерство и 

гинекология, трансфузионна хематология и кардиология.  

В извънболничната медицинска помощ липсват специалисти по алергология, 

онкология, гастроентерология. Пациентите с онкологични заболявания пътуват до 

Комплексен онкологичен център – гр. Бургас за изследвания, консултации и лекарства. 

Финансирането на лечебните заведения за болнична помощ се извършва основно чрез 

НЗОК и Министерството на здравеопазването, където делът е по малък, това са: ТЕЛК, 

стационарно лечение на психично болните и болните с туберкулоза, диспансеризация на 

пациенти с туберкулоза и пациенти, преминали през Спешно отделение на МБАЛ – Ямбол . 
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Изводи от анализа на здравно-демографския статус на населението:  

 Област Ямбол продължава тенденцията към намаляване на населението, 

обусловена от ниската раждаемост, високата смъртност и миграцията. 

Основните демографски индикатори – раждаемост, смъртност и естествен 

прираст определят недоброто състояние на демографските процеси в 

Областта. В резултат, както на естественото си движение, така и от развилите 

се през последното десетилетие миграционни процеси, населението трайно 

влошава демографския си потенциал; 

 По-голямата част от населението на общината е в селата (около 69,7%), докато 

от данните за областта (70,5%) и страната (73,5%) се вижда, че по-голямата 

част от населението е в градовете; 

 Най-висока е смъртността за областта през последните години за възрастова 

група „над 60 г.“, следвана от възрастова група „0-1 г.“, а смъртността в селата 

е със стойност над два пъти по-голяма от смъртността в градовете на областта; 

 Най-честите причини за смърт са болестите на органите на кръвообращението 

и злокачествените новообразувания – това е и тенденцията, наблюдавана за 

цялата страна; 

 Висока честота на заболяванията при населението над 18г.: болести на 

органите на кръвообращението /кл. ІХ/; болести на дихателната система  /кл. 

Х/; болести на пикочо-половата система /кл. ХІV/; 

 При децата от 0-17 г.: болести на дихателната система /кл. Х/; болести на 

кожата и подкожната тъкан /кл. ХІІ/; болести на окото и придатъците му /кл. 

VІІ/. 

 Онкологични заболявания- висок е делът на регистрираните онкологични 

заболявания, докато броя на новооткритите се запазва на същото ниво. Най - 

често регистрираните онкологичните заболявания са на храносмилателна 

система – дебело черво, пикочо-половите органи, кости, съединителна тъкан, 

кожа и млечни жлези. 

Следва да се има предвид, че данните за областта (за показателите, за които не са 

налични данни за ниво „община“) не могат еднозначно да бъдат отнесени към Община 

Болярово и населените места в нея, тъй като Област Ямбол включва разнородни по 

екологични, икономически и социални показатели общини. 
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3.11.2. Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението 

Рисковите фактори за населението и здравето на хората условно могат да бъдат 

анализирани по следните групи: 

 Рискови фактори, свързани със социално-икономическата среда (социални 

детерминанти на здравето): 

Тези фактори са с най-голям ефект върху населението на Община Болярово – в 

последните години се наблюдават следните неблагоприятни тенденции – влошени 

демографски показатели и процеси, спад в стойностите на ключови икономически 

показатели, нисък дял на икономически активните лица, по-висока степен на безработица в 

сравнение със средната за областта, незадоволително състояние на инфраструктурата 

(основно пътната). 

При отказ от реализиране на инвестиционното предложение на „Химиндъстриис“ 

ООД тенденциите за влошаване на показателите, съответно увеличаване на риска, породен 

от социално-икономическата среда, ще се запазят.  

 Рискови фактори, свързани с трудовата среда: 

На територията на Община Болярово не са развити рискови икономически сектори, в 

които работещите да са подложени на значими физични, биологични и ергономични рискови 

фактори, с потенциал за сериозни трудови злополуки и професионални болести.  

Съществуващото състояние и показатели за рисковите фактори, свързани с трудовата 

среда в района на инвестиционното предложение към момента, ще се запази в случай на 

нереализиране на инвестиционното предложение.  

 Рискови фактори, свързани с начина на живот: 

Съгласно Годишните анализи на здравно-демографското състояние и здравната мрежа 

в Област Ямбол, основните фактори, свързани с начина на живот са ниските доходи 

(негативно отражение върху начина на хранене – непълноценно хранене), ниската здравна 

култура и ниския социален статус (води до нездравословен начин на живот).  

В анализите е изведена необходимостта от въвеждане на система за здравно обучение, 

с оглед формиране от най-ранна възраст на знания и навици за здравословен начин на живот; 

продължаване на работата по профилактика и лечение на хроничните незаразни заболявания 

(по Националната програма за промоция на здравето, профилактика и лечение на хроничните 

и незаразни заболявания), въвеждане в образованието на програмирано обучение по 

физкултура – съобразено с възрастта, физическото развитие и здравно състояние на всеки 

един ученик, създаване на по-тясна връзка между медицинските специалисти в училищата и 

личните лекари на децата.  
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При запазване на базовия сценарии – отказ от реализиране на инвестиционното 

предложение на „Химиндъстриис“ ООД тенденциите по отношение на факторите, свързани с 

начина на живот ще се запазят. 

 Рискови фактори, свързани с околната среда: 

Като рискови фактори, свързани с околната среда, са възприети (съгласно Годишните 

доклади за състоянието на здравето на гражданите в Република България и изпълнение на 

Националната здравна стратегия 2020) атмосферен въздух, питейни води, води за къпане, 

почви, отпадъци, шум, генетично модифицирани организми в храни, нейонизиращи лъчения, 

йонизиращи лъчения. 

От анализа на състоянието на околната среда в района на имота, предвиден за 

реализиране на инвестиционното предложение, към момента (базов сценарий), могат да се 

изведат следните данни за тази група рисковите фактори, която има и най-голямо значение за 

настоящия доклад за ОВОС: 

 Качеството на атмосферния въздух в Община Болярово и района на 

инвестиционното предложение е добро, предвид липсата в общината на 

значими производства, източници на емисии; 

 Питейните води в общината, както и в цялата Област Ямбол, се осигуряват от 

подземни водоизточници – основните проблеми се свързват с лошото 

състояние на водовземните съоръжения, нерегламентирани сметища и дифузно 

замърсяване на подземните води от селското стопанство; 

 В района на инвестиционното предложение няма води за къпане; 

 Състоянието на почвите в общината е добро; 

 Общината прилага и изпълнява актуална Програма за управление на 

отпадъците на Община Болярово за периода 2014-2020 г., чрез която се 

постигат целите по опазване на околната среда, свързани с управлението на 

отпадъците; 

 Шумът в района на общината е с основен източник – транспортът, като липсват 

производства, източници на промишлен шум над нормите; 

 Липсва информация и статистика за наличието на генетично модифицирани 

организми в храните на територията на общината, но този показател няма 

отношение към инвестиционното предложение на „Химиндъстриис“ ООД, тъй 

като дружеството не предвижда влагане на генетично модифицирани 

организми в производството си; 
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 Нейонизиращи лъчения – не са установени нива на електромагнитни полета 

извън границите на максимално допустимите – тези лъчения нямат връзка с 

инвестиционното предложение; 

 Йонизиращи лъчения – няма данни за отклонения от естествените стойности и 

надфонови превишения на показатели за радиация – както на територията на 

общината, така и в съседните общини няма райони с потенциали такива 

замърсители. Йонизиращите лъчения също нямат отношение към настоящото 

инвестиционно предложение. 

 

Изводи: 

Най-значимо влияние върху здравето на хората в района на инвестиционното 

предложение към момента има групата на рисковите фактори, свързани със социално-

икономическата среда. Околната среда на територията на общината е в добро състояние, като 

няма потенциал за значими рискове върху здравето на хората.  

При отказ от реализирането на инвестиционното предложение, ще продължат 

негативните тенденции за рисковите фактори, свързани със социално-икономическата среда.   

Ще се запазят и тенденциите и състоянието по отношение на останалите групи 

рискови за здравето фактори. 

3.12. ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

Шум 

Шумът по Закона за защита от шума в околната среда е нежелан или вреден външен 

звук, причинен от човешка дейност, в т.ч. шумът, излъчван от транспортните средства от 

автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения 

на промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 

към чл. 117, ал. 1 от ЗООС и от локални източници на шум. 

В населените места на община Болярово не са констатирани високи нива на шум. 

Единственият съществуващ фактор влияещ на шума е автотранспортът, но предвид липсата 

на първокласни пътища в района и съответно на интензивен автомобилен трафик може да се 

заключи, че въздействието на този фактор е сведен до минимум.  

На територията на общината се експлоатира едно предприятие в обхвата на 

Приложение № 4 на ЗООС. На операторът „Булгартрансгаз“ ЕАД е издадено КР № 371-

Н0/2008г., актуализирано с Решение № 371-Н0-И0-А2/2016г за експлоатация на 

Компресорна станция „Странджа“ в землището на с. Горска поляна, бщ. Болярово. 

Компресорната станция е източник на промишлен шум в околната среда, като максималната 
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обща звукова мощност в геометричния център на площадката е под 115 dB (съгласно 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено Комплексно 

разрешително № 371-Н0/2008г.). Площадката на предприятието е разположена на разстояние 

над 13 km източно от границите на ИП и над 14 km от с. Мамарчево. Предвид разстоянието 

от източниците до района на ИП може да се заключи, че не е възможно да има кумулиране 

на шумовото натоварване от площадката на „Булгартрансгаз“ ЕАД с настоящото ИП. 

Вибрации 

В района няма значими източници на вибрации в околната среда. 

Електро-магнитни полета 

Източници на електромагнитни полета са радиопредавателите на къси, средни и дълги 

вълни, частните радиостанции на УКВ, телевизионни предаватели и ретранслатори, 

подстанции за високо напрежение - открити и закрити, електропроводи, трафопостове, 

захранващи жилищни квартали, късовълнови и УКВ системи за мобилни комуникации на 

транспорта, полицията, бърза помощ и др., радарни системи на КАТ, авиотранспорта, за ТВ и 

други сателитни връзки, лични системи за комуникации (радиолюбителски предаватели). 

Около генераторите, трансформаторите, ОРУ и други съоръжения се откриват 

електрически и магнитни полета от СНЧ обхват - от промишлена честота и нейните 

хармонични, чак до честота 1 kHz. Съгласно Директива 2004/40/ЕО от 29.04.2004 г. 

относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на 

работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета), 

граничната стойност на експозиция за плътността на тока за периодично променливите 

полета от 4 до 1 000 Hz, за да се предотврати въздействието върху централната нервна 

система, е определена на 10 mA/m
2
. 

Граничните стойности за предприемане на действие при честотен обхват от 0.82 до 

2.5 kHz са: 

- интензитет на електрическото поле 610 V/m 

- интензитет на магнитното поле 24.4 A/m 

- интензитет на полето 30.7 µT 

- контактен ток 1.0 mA. 

Хигиенно-защитните зони (ХЗЗ) около излъчвателите на електромагнитни  лъчения 

(ОРУ и електропреносна мрежа), съгласно Наредба 7 за хигиенните изисквания за здравна 

защита на селищната среда (ОТМЕНЕНА) са: 

- за електропроводи с напрежение 110 kW - 10 м; 

- за ОРУ с напрежение 400 kW - 200 м. 
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- за  ОРУ с напрежение 750 kW - 300 м. 

Данните от измервания под електропроводи показват по-ниски нива на ЕМ излъчване 

във сравнение, както с националното законодателство, така и с препоръките на ICNIRP. 

Няма данни за значимо негативно въздействие в района на ИП. 

Йонизираща радиация 

В района на площадката на „Химиндъстриис” ООД няма източници на йонизираща 

радиация. 

3.13. ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

3.13.1. Отпадъци 

На територията на Община Болярово се генерират основно битови отпадъци и в по- 

малки количества производствени и строителни отпадъци. Във връзка с характеристиката на 

района (земеделска насоченост) се генерират и в значително количество биоразградими 

отпадъци. 

Във всички населени места сметосъбирането е организирано от Общината, като 

отпадъците се депонират на регионалното депо на Елхово и Болярово край с. Добрич 

Община Елхово. 

Към началото на 2011 г. всички 20 населени места в община Болярово са включени в 

системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Събраните отпадъци са 

транспортирани за обезвреждане до РДНО. 

В Общината липсва депо за строителни отпадъци. 

За област Ямбол са издадени разрешителни за дейности с отпадъци: 

- за транспортиране на отпадъци с код 13 01 10*, 13 02 05*, 13 05 08*, 15 01 10*, 15 02 

02*, 02 03 04, 02 03 04, 02 01 03, 10 01 01, 10 01 03, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 17 

04 05, 17 04 07; 

- R03 /Рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са 

използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на 

биологично превръщане/ на отпадъци с код: 02 03 04, 15 01 02; 

- R04 /Рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения/ на отпадъци 

с код: 17 04 05, 17 04 07; 

- R13 /Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите R1 - 

R12, освен временното съхраняване до събирането им на мястото на образуване/ на отпадъци 

с код 13 01 10*, 13 02 05*, 15 01 10*, 15 02 02*, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 05, 17 04 

05, 17 04 07; 



Доклад за ОВОС на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, 

въглеводородни разтворители и спирт” 

162 

 

- D05/Специално проектирани депа (например депониране в отделни клетки, които са 

запечатани и изолирани помежду си и от околната среда)/ на отпадъци с код: 02 03 04, 02 01 

03; 

- D15 /Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане D1 

- D14, освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на 

образуването им/ на отпадъци с код: 13 05 08*, 15 01 10*, 15 02 02*. 

Изводи: 

1. В района работят фирми със съответни разрешителни за дейности с 

отпадъците, които ще се образуват на площадката на ИП. 

2. Община Болярово е включена в системата за организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване. Събраните отпадъци са транспортирани за обезвреждане до РДНО. 

3. В Община Болярово липсва депо за строителни отпадъци. 

3.13.2. Опасни вещества 

В района на ИП няма предприятия, които са класифицирани по реда на ЗООС като 

предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал. 

В близост до ПИ № 024023 няма други промишлени площадки и няма наличие на 

опасни вещества. 

3.14. ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 

Инвестиционното предложение няма отношение към генетично модифицираните 

организми. 
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4. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА 

БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ЗНАЧИТЕЛНО ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: НАСЕЛЕНИЕТО, ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, БИОЛОГИЧНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ (НАПРИМЕР ФАУНА И ФЛОРА), ПОЧВАТА (НАПРИМЕР 

ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ЕРОЗИЯ, УПЛЪТНЯВАНЕ, ЗАПЕЧАТВАНЕ), 

ВОДИТЕ (НАПРИМЕР ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ, КОЛИЧЕСТВО И 

КАЧЕСТВО), ВЪЗДУХЪТ, КЛИМАТЪТ (НАПРИМЕР ЕМИСИИТЕ НА 

ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С АДАПТИРАНЕТО), 

МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ, И ЛАНДШАФТЪТ; 

ОПИСАНИЕТО НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА 

ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4 ОБХВАЩА ПРЕКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ И ВСИЧКИ 

НЕПРЕКИ, ВТОРИЧНИ, КУМУЛАТИВНИ, ТРАНСГРАНИЧНИ, 

КРАТКОСРОЧНИ, СРЕДНОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ, ПОСТОЯННИ И 

ВРЕМЕННИ, ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И В НЕГО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД 

ЦЕЛИТЕ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО СА ОТ 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

4.1.АТМОСФЕРА 

а) Строителство 

Строителните дейности не може да доведат до промяна в атмосферата и 

климатичните условия в района. 

б) Експлоатация 

Дейността на „Химиндъстриис“ ООД не е в обхвата на Приложение I към Директива 

2003/87/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 13 октомври 2003г. за установяване 

на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за 

изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета. На площадката ще се експлоатират две 

горивни инсталации с номинална топлинна мощност по 0,85 MW и една– 2 MW, които са 

под прага за докладване на емисии от 20 MW. Процесът ферментация не е включен като 

дейност, която се стимулира намаляването на емисии на парникови газове по икономичен и 

икономически ефективен начин. 

На всичките етапи на реализация на инвестиционното предложение, не се очаква 

значително негативно въздействие върху атмосферата. 
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в) Закриване и рекултивация 

Дейностите по рекултивация на площадката не може да доведат до промяна в 

атмосферата и климатичните условия в района. 

4.2.АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

а) Строителство 

На площадката, предвидена за реализация на инвестиционното предложение, ще 

бъдат изградени необходимите комуникации и сгради, фундаменти, върху които ще се 

разположи производственото оборудване. 

Строителните дейности ще се извършат поетапно, като срокът за реализация на 

инвестиционното предложение е пряко свързан с доставката и монтажа на оборудването. 

Междувременно ще бъдат изградени сградния фонд, фундаментите за разполагане на 

инсталациите и складовите стопанства, нова пътна инфраструктура (в имота), канализация, 

водоснабдителна мрежа и електро-преносна мрежа. Изкопните работи ще бъдат на 

стандартна дълбочина.  

Освен превоза на персонал, строителният етап включва и строително транспортни, 

машинно-транспортни дейности, както монтажни работи и тежкотоварни превози. 

Ежедневно на площадката се очаква да влизат едно лекотоварно превозно средство и едно 

тежкотоварно средство. За доставка на суровини и материали за строителството на обекта, 

ще се използва вече изградената пътна инфраструктура. 

В периода на строителните работи обектът ще бъде източник само на неорганизирани 

емисии. В този период ще се извършват различни по вид дейности, като: строителни 

дейности; транспорт на строителни материали и оборудване; товарене и изнасяне на 

строителните отпадъци, след приключване на процеса на строителство. 

Замърсяването на въздуха по време на строителството ще е резултат от: 

 Работата на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на машините осъществяващи 

строителните и транспортни дейности. Основните замърсители, които ще се 

емитират са: СО2, СО, NOx, SO2, CH-ди и прах. Тези емисии зависят от броя и 

вида на използваните при строителството машини и режима им на работа. 

 Емисии на прах при товаро-разтоварни и транспортни работи. Тези прахови 

емисии ще зависят до голяма степен от метеорологичните условия (вятър, 

влажност, температура, устойчивост на атмосферата). 

В Таблица 1.9-1 е представена необходимата строителна техника, която ще се 

използва за извършване на демонтажните и строителни работи. 
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На базата на горната таблица и средния разход на гориво за съответните машини 

(заложен разход на гориво - средно по 15 l/h на двигател на строителната механизация, по 

25 l/100 km пробег за автосамосвалите) могат да се изчислят емисиите от ДВГ. По 

експертна оценка ще бъдат използвани около 3 t дизелово гориво за етапа на строителство. В 

Таблица 1.9-2 и Таблица 4.2-1 са представени емисиите, които се очаква да се генерират по 

време на строителните работи на територията на площадката, като функция от горивото, 

определени по Актуализираната единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

вещества във въздуха, издание 2011 г., утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013 г. на 

Министъра на околната среда и водите. 

Таблица 4.2-1 Емисии от техниката по време на строителство 

Замърсител Емисионен фактор Използвано гориво Общо емисии през периода 

kg/t гориво t kg 

SOx 0.1 3 0.3 

NOx 42.7 3 128 

ЛОС 8.16 3 24.5 

CH4 0.25 3 0.75 

CO 34.2 3 103 

CO2 3138 3 9414 

прах 4.6 3 13.8 

 
g/t гориво 

 
g 

Cd 0.01 3 0.03 

Cu 1.7 3 5.1 

Cr 0.05 3 0.15 

Ni 0.07 3 0.21 

Zn 1 3 3 

Прах ще се генерира при строежа на сградите/фундаменти за съоръженията, 

изкопните и други земни работи, разтоварване и претоварване на насипни материали, и 

други строителни дейности. Емисиите на прах до голяма степен ще зависят от сезона, през 

който ще се извършват строителните работи, климатичните и метеорологичните фактори 

(вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), както и характеристиките 

на земните частици. Принципно тези вредни емисии са ограничени по време и количество и 

са характерни при всякакъв вид строителство. 

Очакваните емисии по време на строителството няма да повлияят върху качеството на 

въздуха на близките населени места – с. Мамарчево и гр. Болярово. За намаляване на 

праховите емисии е необходимо при дъждовно време редовно измиване на гумите на 
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транспортните машини, за да се предотврати изнасянето на кал от строителната площадка и 

замърсяване на асфалтираните пътища. С това ще се ограничи замърсяването с ФПЧ. 

Използването на изправна строителна и транспортна техника ще гарантира и намаляване на 

емисиите от ДВГ. Въздействието на емитираните замърсители по време на строително-

монтажните работи върху качеството на въздуха в района може да се квалифицира като 

незначително, кратковременно, възстановимо, с малък териториален обхват, без кумулативен 

ефект. 

б) Експлоатация 

Неорганизирани емисии 

При експлоатацията не се очаква формиране на прахогазови емисии от 

неорганизирани източници, които да окажат влияние върху качеството на атмосферния 

въздух в района. При доставка на суровините за производство на етанол ще се извършва 

насипване на зърното директно в затворено складово съоръжение, при което не се очаква 

значително запрашаване.  

Доставката на суровините за производство на етерични масла не е свързано с отделяне 

на неорганизирани емисии.  

Същото се отнася и за доставката на суровините за производство на въглеводородни 

разтворители - газов кондензат. Разтоварването ще се извършва чрез директна връзка между 

доставящата цистерна и резервоарите за съхранението им. При зашланговане и 

продуктопоток по тръбопроводи няма неорганизирани емисии. 

Експлоатацията на инвестиционното предложение е възможно да бъде източник на 

емисии на въглероден диоксид от ферментацията (при производство на етанол и етерични 

масла). Тези емисии не влияят пряко върху качеството на въздуха в района, но като парников 

газ, въглеродният диоксид има негативно въздействие върху парниковия ефект и 

изменението на климата в цялост. Конкретно експлоатацията на инсталацията не може да 

повлияе върху изменението на климата. Още повече глобален аспект общите парникови 

емисии от всички източници в България имат нищожно/незначително нисък дял към 

емисиите, които се отделят от някои развити или развиващи се страни.  

Дейността на „Химиндъстриис“ ООД не е в обхвата на Приложение I към Директива 

2003/87/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 13 октомври 2003г. за установяване 

на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за 

изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета. На площадката ще се експлоатират две 

горивни инсталации с номинална топлинна мощност по 0,85 MW и една – 2 MW, които са 

под прага за докладване на емисии от 20 MW. Процесът ферментация не е включен като 
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дейност, която се стимулира намаляването на емисии на парникови газове по икономичен и 

икономически ефективен начин. 

Организирани емисии 

Замърсяване на въздуха по време на експлоатация е възможно от горивните процеси в 

парогенератора с номинална топлинна мощност 0,85 MW за производство на пара при 

производството на етерични масла, тръбната пещ с номинална топлинна мощност 0,85 MW 

за производството на въглеводородни разтворители и парогенератора с мощност на 

горивната уредба 2 MW за производството на етанол. 

За основно гориво ще се използва възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, 

слама и др. растителни селскостопански продукти, а като допълващо гориво – течно котелно 

гориво. 

В резултат на горивните процеси на площадката ще се генерират основно прах, азотни 

оксиди и серни оксиди. 

Емисиите от парогенератора и тръбната пещ с номинална топлинна мощност по 0,85 

MW са в обхвата на Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии. От изпускащите устройства /ИУ/ към съответната горивна инсталация 

ще се отделят организирано в атмосферата вредни вещества, за които има нормативно 

определени допустими стойности по Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 на Наредба № 1. 

Емисиите от парогенератор с номинална топлинна мощност на горивната уредба 2 

MW са в обхвата и на Директива (ЕС) 2015/2193 на европейския парламент и на съвета от 

25 ноември 2015 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени 

замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. 

В Таблица 4.2-2 са представени емисиите на вредни вещества, изпускани от 

съответните устройства. 
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Таблица 4.2-2 Източници на организирани емисии 

№ Наименование източник 
H D T W 

НДЕ 

прах SO2 NOx CO 

m m °C Nm
3
/h mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 mg/Nm

3
 

1 ИУ 1 – етерични масла 15 0.3 200 
1200* 

910** 

150 * 

80 ** 

2000 * 

1700** 

650 * 

450 ** 

250 * 

170 

2 
ИУ 2 – въглеводородни 

разтворители 
15 0.3 200 

1200* 

910** 

150 * 

80 ** 

2000 * 

1700** 

650 * 

450 ** 

250 * 

170 

5 ИУ 3 - етанол 15 0.3 200 
2800* 

2100** 

50 * 

50 ** 

200 * 

350 ** 

500 * 

300 ** 

250 * 

170** 

* при изгаряне на възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, слама и др. растителни 

селскостопански продукти 

** при изгаряне на течно котелно гориво 

При изгарянето на растително гориво (дърва за огрев, слама и др. растителни 

селскостопански продукти) се очаква генериране основно на прах, което налага 

предвиждането на пречиствателно съоръжение. За постигането на съответната НДЕ за прах 

ще се монтира мокър скрубер с циклон към всяко изпускащо устройство. 

Предвидени техники за очистване на димните газове: 

При циклоните се използва ефекта на центробежните сили, като има сериозна граница 

на коефициента на пречистване и на размера на улавяните частици. Те чистят над 2.5 - 5 μm с 

ефективност на улавяне от порядъка на 70-80% пречистване. Скорост на пречиствания газ V 

газ = 20-25 m/s.  

Принципът на работа на циклоните е следния: при въртенето на газов поток, 

праховите частици се отхвърлят към периферията на апарата. Това явление се използва за 

отхвърляне на праховата част от отпадъчните газове и задържането им в циклона. 

Предимствата на тази техника са: 

- проста и евтина конструкция; 

- леко обслужване; 

- висока ефектовност и КПД ~50%; 

- задържат се частици с диаметър >5 μm. 

В инсталацията на „Химиндъстриис“ ООД ще се приложи комбинирана техника за 

улавяне на праховите частици – циклон с воден скрубер/ мокър циклон. Принципът на 

работа на мокрия циклон е същия като при сухото центробежно прахоулавяне, но тук 

флуидът е вода. 

Мокрият циклон има до 80% ефективност на пречистване на прахови частиците с 

размер над 2.5 μm. 
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На Фигура 4.2-1 е представена принципна технологична схема на пречиствателните 

съоръжения, които ще бъдат разположени на всяко ИУ: 

 

Фигура 4.2-1 Принципна технологична схема на мокър циклон 

Циклонът представлява цилиндрично тяло с конично дъно и три отвора – страничен, 

за поставяне на отпадния газ, един в горната част за отвеждане на пречистения газ и в 

долната част за отвеждане на праха. Запрашеният газ постъпва в циклона странично и се 

завихря надолу. То води до отхвърляне на праховите частици към вътрешната страна на 

цилиндричния корпус, където те се плъзгат и падат в конусната част. Образува се вътрешен 

вихър, който изменя посоката в конусната част, издига се нагоре и напуска циклона в горната 

част. При тези условия твърдите прахови частици се намират едновременно под действие на 

собственото си тегло, съпротивлението на движещия са газов поток и центробежна сила. 

Едновременно с това праховите частици преминават през водна струя, която се впръсква 

чрез скрубер в горната част на циклона, което допълнително води до пречистване на праха от 

димните газове.   

Параметри на изпускащите устройства: 

В Таблица 4.2-2 и Таблица 4.2-3 са представени параметрите на ИУ и емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от инсталацията. 

Таблица 4.2-3 Параметри на димните газове от ИУ на инсталацията на 

„Химиндъстриис“ ООД 

Замърсител Wg 

[m/s] 

Дебит 

[m
3
/s] 

Емисия 

[g/s] 

ИУ 1 ИУ2 ИУ3 ИУ1 ИУ2 ИУ3 

прах 0.01 0.578* 0.578* 1.348* 0.05 0.05 0.039 
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Замърсител Wg 

[m/s] 

Дебит 

[m
3
/s] 

Емисия 

[g/s] 

ИУ 1 ИУ2 ИУ3 ИУ1 ИУ2 ИУ3 

0.438** 0.438** 1.011** 0.02 0.02 0.029 

SO2 
0 

0.578* 

0.438** 

0.578* 

0.438** 

1.348* 

1.011** 

0.667 

0.43 

0.667 

0.43 

0.156 

0.204 

Nox 
0 

0.578* 

0.438** 

0.578* 

0.438** 

1.348* 

1.011** 

0.217 

0.114 

0.217 

0.114 

0.389 

0.175 

CO 

0 0.578* 

0.438** 

0.578* 

0.438** 

1.348* 

1.011** 

0.083 

0.043 

0.083 

0.043 

0.194 

0.099 

* при изгаряне на възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, слама и др. растителни 

селскостопански продукти 

** при изгаряне на течно котелно гориво 

Модели на разпространение на атмосферните замърсители при експлоатация на 

инсталацията на „Химиндъстриис“ ООД 

В съответствие с Наредба № 12 от 30.07.10 г. за норми на серен диоксид, азотен 

диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух 

допустимите стойности на замърсителите в атмосферния въздух са представени в следващите 

таблици: 

Таблица 4.2-4 Допустими максимални нива на замърсителите в атмосферния въздух 

съгласно Наредба № 12 

Замърсител Допустими нива в атмосферния въздух съгласно Наредба № 12 

средночасова норма за 

опазване на човешкото здраве 

[µg/m
3
] 

средноденонощна норма за 

опазване на човешкото 

здраве 

[µg/m
3
] 

средногодишна норма за 

опазване на човешкото 

здраве 

[µg/m
3
] 

PM10 - 50 40 

SO2 350 125 - 

NOx 200 - 40 

CO 

10 mg/m
3
 – максимална 

осемчасова средна стойност в 

рамките на денонощието 

- - 

По-долу ще се изчислят максималните еднократни и средногодишните приземни 

концентрации на замърсителите на въздуха на нивото на дишане чрез утвърдената у нас 

методика, публикувана в кн.7/8 на БСА от 1998 г. 

Като основа на методиката се използва струен гаусов модел, базиран на Лагранжево-

статистически подход за описание на процесите на турбулентна дифузия. Моделът е подобен 
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на модела ISC2 на американската агенция за опазване на околната среда. За облекчаване на 

пресмятанията в Геофизичния институт на БАН е разработен програмен продукт “PLUME”, с 

който се извършват всички изчисления. 

Изследваната област от въздушния басейн при отчитането на максималните 

еднократни концентрации е с размери: дължина (изток-запад) - 6000 m; - широчина (север-

юг) - 6000 m. Тази област ще даде възможност да се определи максималното замърсяване в 

приземния атмосферен слой в най-близките населени места – с. Мамарчево, гр. Болярово и с. 

Малко Шарково.  

Тип подложена повърхност: Извънградски район. 

Скорост на гравитационно отлагане: 

- 0,01 при моделиране замърсяването с прах; 

- 0 при моделиране замърсяването с SO2, NOx и СО. 

1. Максимални приземни концентрации на нивото на дишане 

Параметрите на източниците на замърсяване са дадени в Таблица 4.2-5 при изгаряне 

на възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, слама и др. растителни селскостопански 

продукти и в Таблица 4.2-6 при изгаряне на котелно гориво. 

Таблица 4.2-5 Параметрите на източниците на замърсяване при моделиране на 

максималните приземни концентрации на нивото на дишане при изгаряне на 

биогориво 

ИУ № Х 

[m] 

У 

[m] 

Вис. 

[m] 

Диам. 

[m] 

Т 

[°С] 

Дебит 

[m
3
/s] 

Емисия 

[g/s] 

ФПЧ10 

1 3000 3000 15 0.3 200 0.578 0.05 

2 3115 2963 15 0.3 200 0.578 0.05 

3 3163 2953 15 0.3 200 1.348 0.039 

SO2 

1 3000 3000 15 0.3 200 0.578 0.667 

2 3115 2963 15 0.3 200 0.578 0.667 

3 3163 2953 15 0.3 200 1.348 0.156 

NOx 

1 3000 3000 15 0.3 200 0.578 0.217 

2 3115 2963 15 0.3 200 0.578 0.217 

3 3163 2953 15 0.3 200 1.348 0.389 

СО 

1 3000 3000 15 0.3 200 0.578 0.083 
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ИУ № Х 

[m] 

У 

[m] 

Вис. 

[m] 

Диам. 

[m] 

Т 

[°С] 

Дебит 

[m
3
/s] 

Емисия 

[g/s] 

2 3115 2963 15 0.3 200 0.578 0.083 

3 3163 2953 15 0.3 200 1.348 0.194 

Таблица 4.2-6 Параметрите на източниците на замърсяване при моделиране на 

максималните приземни концентрации на нивото на дишане при изгаряне на котелно 

гориво 

ИУ № Х 

[m] 

У 

[m] 

Вис. 

[m] 

Диам. 

[m] 

Т 

[°С] 

Дебит 

[m
3
/s] 

Емисия 

[g/s] 

ФПЧ10 

1 3000 3000 15 0.3 200 0.438 0.02 

2 3115 2963 15 0.3 200 0.438 0.02 

3 3163 2953 15 0.3 200 1.011 0.029 

SO2 

1 3000 3000 15 0.3 200 0.438 0.43 

2 3115 2963 15 0.3 200 0.438 0.43 

3 3163 2953 15 0.3 200 1.011 0.204 

NOx 

1 3000 3000 15 0.3 200 0.438 0.114 

2 3115 2963 15 0.3 200 0.438 0.114 

3 3163 2953 15 0.3 200 1.011 0.175 

СО 

1 3000 3000 15 0.3 200 0.438 0.043 

2 3115 2963 15 0.3 200 0.438 0.043 

3 3163 2953 15 0.3 200 1.011 0.099 

Чрез моделирането се отчитат максималните концентрации на замърсителите от 

експлоатацията на разглежданата инсталация в приземните слоеве на атмосферния въздух, 

при възможно най-лошите метеорологични условия. Най-лошите метеорологични условия са 

определени с помощта на функцията „Максимално предходно замърсяване на съществуващи 

ИУ” на програмен продукт PLUME. 

Изходните параметри на максималните концентрации на замърсителите при най-

лошите метеорологични условия са следните: 

- максимална концентрация на ФПЧ10 при изгаряне на биомаса – 13.5 µg/m
3
, на 

разстояние 366 m от източника, при скорост на вятъра 1 m/s, посока от изток и клас на 

устойчивост на атмосферата – В. Максималната изчислена имисия е над 3 пъти по-ниска 

дори от средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (50 µg/m
3
). 
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- максимална концентрация на ФПЧ10 при изгаряне на котелно гориво – 7.1 µg/m
3
, на 

разстояние 366 m от източника, при скорост на вятъра 1 m/s, посока от изток и клас на 

устойчивост на атмосферата – В. Максималната изчислена имисия е 7 пъти по-ниска дори от 

средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (50 µg/m
3
). 

 

- максимална концентрация на SO2 при изгаряне на биомаса – 162 µg/m
3
, на 

разстояние 366 m от източника, при скорост на вятъра 1 m/s, посока от изток и клас на 

устойчивост на атмосферата – В. Максималната изчислена имисия е над 2 пъти под 

средночасовата норма за опазване на човешкото здраве (350 µg/m
3
). 

 

- максимална концентрация на SO2 при изгаряне на котелно гориво – 128 µg/m
3
, на 

разстояние 366 m от източника, при скорост на вятъра 1 m/s, посока от изток и клас на 

устойчивост на атмосферата – В. Максималната изчислена имисия е близо 3 пъти под 

средночасовата норма за опазване на човешкото здраве (350 µg/m
3
). 
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- максимална концентрация на NOx при изгаряне на биомаса – 70 µg/m
3
, на 

разстояние 366 m от източника, при скорост на вятъра 1 m/s, посока от изток и клас на 

устойчивост на атмосферата – В. Максималната изчислена имисия е близо 3 пъти под 

средночасовата норма за опазване на човешкото здраве (200 µg/m
3
). 

 

- максимална концентрация на NOx при изгаряне на котелно гориво – 41 µg/m
3
, на 

разстояние 366 m от източника, при скорост на вятъра 1 m/s, посока от изток и клас на 

устойчивост на атмосферата – В. Максималната изчислена имисия е близо 5 пъти под 

средночасовата норма за опазване на човешкото здраве (200 µg/m
3
). 

 

- максимална концентрация на СО при изгаряне на биомаса – 0.029 mg/m
3
, на 

разстояние 366 m от източника, при скорост на вятъра 1 m/s, посока от изток и клас на 
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устойчивост на атмосферата – В. Максималната изчислена имисия е над 300 пъти по-ниска 

дори от максималната осемчасова средна стойност в рамките на денонощието (10 µg/m
3
); 

 

- максимална концентрация на СО при изгаряне на котелно гориво – 0.018 mg/m
3
, на 

разстояние 366 m от източника, при скорост на вятъра 1 m/s, посока от изток и клас на 

устойчивост на атмосферата – В. Максималната изчислена имисия е над 500 пъти по-ниска 

дори от максималната осемчасова средна стойност в рамките на денонощието (10 µg/m
3
); 

 

На следващата таблица са представени обобщено данните на максималните 

имисии: 
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Таблица 4.2-7 Критични параметри на разсейването при експлоатация на 

инсталацията за термична преработка на отпадъци 

Източник Замърсител Разстояние 

от 

източника 

[m] 

Максимална 

приземна 

концентрация 

[mg/m
3
] 

Клас на 

стабилност на 

атмосферата 

Критична 

скорост на 

вятъра 

[m/s] 

Комин 1 ФПЧ10 366 0.0135* 

0.0071** 

"В" 1 

SO2 366 0.162* 

0.128** 

"В" 1 

NOX 366 0.070* 

0.041** 

"В" 1 

CO 366 0.029* 

0.018** 

"В" 1 

* при изгаряне на възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, слама и др. растителни 

селскостопански продукти 

** при изгаряне на течно котелно гориво 

От направените изчисления дотук и сравнението със съответните норми за качество 

на атмосферния въздух (вж. Таблица 4.2-4) е видно, че максималните приземни 

концентрации на замърсителите са значително под допустимите норми. По-долу ще бъдат 

направени допълнителни анализи при изгаряне на растително гориво (дърва за огрев, слама и 

др. растителни селскостопански продукти), тъй като е с по-високи норми за допустими 

емисии в сравнение с изгаряне на течно гориво. 

Чрез програмния продукт PLUME са отчетени и максималните концентрации на 

замърсителите в най-близкото до площадката населено място – с. Мамарчево (вж. Фигура 

1.3-4), което е разположено западно от площадката на ИП, на разстояние 1260 m от ИУ 1. За 

входни параметри на модела са използвани изходните данни от функцията 

„Максимално предходно замърсяване на съществуващи ИУ” и посока на вятъра от 

изток-североизток (80 deg), който разсейва замърсителите в посока към най-близката 

жилищна постройка на с. Мамарчево.  

На следващите фигури са представени изолиниите на приземните концентрации на 

замърсителите емитирани от инсталацията при най-лошите метеорологични условия, 

определени чрез функцията „максимално предходно замърсяване на съществуващи ИУ” на 

програмен продукт PLUME (в Приложение 6 са представени работните файлове от 

програмата– на електронен носител).  
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Моделиране разсейването на SO2: 

Моделът потвърждава максималната изчислена концентрация на серни оксиди при 

посока на вятъра към с. Мамарчево до162 µg/m
3 

на разстояние 366 m от източниците. 

Максималните нива на SO2 в жилищната зона на селото падат до под 25 µg/m
3
 (зелената 

изолиния на Фигура 4.2-2),което е над 14 пъти под средно часовите норми за опазване на 

човешкото здраве (350 µg/m
3
) - Приложение № 1 от Наредба № 12 от 30.07.10 г. за норми за 

серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 

озон в атмосферния въздух.  

Разпределението на приземните концентрации за SO2 в района на ИП е дадено на 

следващата фигура: 

   

Фигура 4.2-2 Максимални имисионни стойности на SO2 

Моделиране разсейването на NOx: 

   

Фигура 4.2-3 Максимални имисионни стойности на NOx 
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Изолиниите на максималните приземни концентрации на азотни оксиди са показани 

на фигурата по-горе. Максимално изчислената концентрация при посока на вятъра към с. 

Мамарчево е до 70 µg/m
3
. В жилищната зона на селото максималните концентрации падат до 

под 10 µg/m
3
 (зелената изолиния на Фигура 4.2-4), което е 20 пъти под средночасовата норма 

за опазване на човешкото здраве (200 µg/m
3
).  

Замърсяване с въглероден оксид: 

   

Фигура 4.2-4 Максимални имисионни стойности на СО 

За този замърсител няма нормативно определена максимално еднократна норма за 

опазване на човешкото здраве, но има максимална осемчасова средна стойност в рамките на 

денонощието (10 mg/m
3
). Вследствие експлоатацията на разглежданата инсталация, 

приземните слоеве на атмосферния въздух в с. Мамарчево ще се натоварят максимално с 

0.005 mg/m
3
 CO (лилавата изолиния на Фигура 4.2-4), което е нищожно ниска концентрация 

–2000 пъти под максималната осемчасова средна норма за този замърсител в рамките на 

денонощието. 

Обобщение за моделирането 

Характерно за показаните на фигурите модели на разпространение на атмосферните 

замърсители генерирани от инсталация на „Химиндъстриис“ ООД, при най-лоши 

метеорологични условия и посока на вятъра към най-близкото населено място – с. 

Мамарчево е това, че максималните концентрации се наблюдават на разстояние 366 метра от 

източниците. Най-близката жилищна сграда е разположена на разстояние над 1200 m от 

изпускащите устройства, т.е. населеното място е извън максималните концентрации на 

замърсителите. 
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Изолиниите на максималните приземни концентрации на замърсителите попадащи на 

територията на с. Мамарчево показват стойности на замърсяване, които са значително под 

границите на допустимите норми за опазване на човешкото здраве. 

При експлоатация на разглежданата инсталация на максимален товар не се очаква 

замърсяване на атмосферния въздух над допустимото. 

Таблица 4.2-8 Максимални приземни концентрации в района на с. Мамарчево и 

съответствието им с нормите за опазване на човешкото здраве 

Замърсител Максимална приземна 

концентрация 

[mg/m
3
] 

Допустима норма за опазване на 

човешкото здраве 

[mg/m
3
] 

% от 

допустимата 

норма 

[%] 

SO2 <0.025 0,35 7 

NOX <0.01 0,20 5 

CO <0.005 10 * <1 

* изчислената имисия е максимално еднократна, а нормата съгласно Наредба № 12 от 30.07.10 г. е 

осемчасова средна стойност в рамките на денонощието 

Тук е важно да се отбележи, че анализите и моделиранията са направени при най-

неблагоприятни метеорологични условия, когато приземните концентрации са максимални. В 

обикновените случаи, максимални стойности се получават изключително рядко. 

2. Средно годишни приземни концентрации на нивото на дишане 

Чрез моделирането се отчитат средногодишните концентрации на замърсителите в 

приземните слоеве на атмосферния въздух. Изчисленията са направени при средна 

температура на въздуха 11.8ºС. Параметрите за ветровия режим в района са представени в 

следващата таблица: 

Таблица 4.2-9 Честота и ср. скорост на вятъра по посока 

Посока Честота 

% 

Ср. скорост 

m/s 

N 22.8 4.1 

NE 25.6 4.3 

E 9.6 4.1 

SE 4.9 3.7 

S 14.4 4.3 

SW 6.8 3.5 

W 6.8 3.4 

NW 9.1 3.4 
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Средногодишни норми за опазване на човешкото здраве има за замърсителите: PM10 и 

NOx, за които съответно ще се направи моделиране разсейването в приземния слой 

атмосферен въздух. 

Изчислените концентрации на замърсителите в приземните слоеве на атмосферния 

въздух ще се сравнят с допустимите нива съгласно Наредба № 12 от 30.07.10 г. за норми за 

серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон 

в атмосферния въздух. 

Таблица 4.2-10 Параметрите на източниците на замърсяване при моделиране на 

средногодишните приземни концентрации на нивото на дишане 

ИУ № Х 

[m] 

У 

[m] 

Вис. 

[m] 

Диам. 

[m] 

Т 

[°С] 

Дебит 

[m
3
/s] 

Емисия 

[g/s] 

ФПЧ10 

1 3000 3000 15 0.3 200 0.578 0.05 

2 3115 2963 15 0.3 200 0.578 0.05 

3 3163 2953 15 0.3 200 1.348 0.039 

NOx 

1 3000 3000 15 0.3 200 0.578 0.217 

2 3115 2963 15 0.3 200 0.578 0.217 

3 3163 2953 15 0.3 200 1.348 0.389 

Не са изчислени средногодишните концентрации за замърсителите SO2 и CO, 

тъй като за тези замърсители няма приложима норма за КАВ. Програмният продукт не 

е приложим за изчисляване на средноденонощни концентрации. 
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Средногодишни концентрации на прах: 

  

Фигура 4.2-5 Изолинии на приземни концентрации на ФПЧ10, в съответствие с роза на 

ветровете 

На фигурата са представени изчислените средногодишни концентрации на прах в 

приземния атмосферен слой. Максимално изчислената средногодишна стойност е 1 µg/m
3
, 

при средногодишна норма за опазване на човешкото здраве до 40 µg/m
3
. 

В Приложение 6 са представени работните файлове от програмен продукт 

PLUME за всеки замърсител – на електронен носител. 

Средногодишни концентрации на азотни оксиди: 

  

Фигура 4.2-6 Изолинии на приземни концентрации на NOx, в съответствие с роза на 

ветровете 

На фигурата са представени изчислените средногодишни концентрации на NOx в 

приземния атмосферен слой. Максимално изчислената средногодишна стойност (7 µg/m
3
) е 
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над 5 пъти под допустимата средногодишна норма за опазване на човешкото здраве от 40 

µg/m
3
. 

Не се очаква да има негативно въздействие върху растителността – средногодишната 

концентрация за този замърсител е под допустимата норма за опазване на растителността (20 

µg/m
3
). 

Таблица 4.2-11 Средногодишни приземни концентрации и съответствието им с нормите 

за опазване на човешкото здраве 

Замърсител Максимална приземна 

концентрация 

[mg/m
3
] 

Допустима норма за опазване на 

човешкото здраве 

[mg/m
3
] 

% от 

допустимата 

норма 

[%] 

прах 0.001 0.040 2.5 

NOX 0.007 0.040 17.5 

 

Изчисляване на повърхностното натоварване на откритите площи с вредни 

вещества: 

На 12.06.2018 г. е проведена среща с населението на с. Мамарчево и община Болярово 

във връзка с обсъждане на инвестиционното предложение на „Химиндъстриис“ ООД. На 

срещата са изказани мнения на местни земеделски производители, че реализацията на ИП ще 

попречи на развитието на биоземеделието в района. В тази връзка е направен допълнителен 

анализ по отношение на повърхностното натоварване на земеделските територии в района с 

вредни вещества от инсталацията на „Химиндъстриис“ ООД. 

Повърхностното натоварване е изчислено с помощта на изчислените средногодишни 

концентрации на замърсителя прах. За целта са извършени следните пресмятания: 

- изчисляване на площните отношения на разпределение на замърсителите – за 

всяка клетка с размери 200 m/ 200 m в DAT файловете; 

- последователни изчисления на площното разпределение на 12 009 600 mg/24 

часа прах (при общо 139 mg/s емисия от трите ИУ и 24 часа работа на инсталацията). 

За целите на изчисленията е прието, че цялото количество на емисиите се разпределя 

на площ до 36 000 000 m
2
. Площта на една клетка от симулационната програма е 40 000 (200 

m / 200 m). 

Резултатите са представени в DAT файлове. Изолиниите на площното разпределение 

на замърсителите, изразено в mg/m
2
 за 24 часа са изобразени с помощта на програмата Surfer 

8. Резултатите са показани на следващата фигура: 
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Фигура 4.2-7 Изолинии на повърхностно натоварване на района с прах 

Максимално изчисленото повърхностно натоварване е 6,46 mg/m
2
 за 24 часа. За 

момента не съществува действаща наредба с изисквания за допустимото повърхностно 

натоварване на открити площи с вредни вещества, отлагани върху земната повърхност. За 

сравнение е използвана отменената Наредба № 2 от 19 февруари 1998 г. за норми за 

допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества изпускани в 

атмосферния въздух от неподвижни източници. Съгласно чл. 16, ал. 1 допустимото 

натоварване с общ прах е 350 mg/m
2
 на денонощие. Максималното изчислено повърхностно 

натоварване с прах е 54 пъти под използваната за сравнение допустима норма. На фигурата 

са отбелязани площите, които ще бъдат натоварени средно с 5 mg/m
2
 за 24 часа (червената 

изолиния), 2 mg/m
2
 (лилавата изолиния) и 1 mg/m

2
 (зелената изолиния).  

За намаляване вероятността от поява на неорганизирани прахово-газови емисии и 

лошо миришещи вещества, е необходимо Възложителят да предприеме мерки на всички 

етапи на реализация на ИП: 

 Необходимо е провеждане на периодична оценка за източници на неорганизирани 

емисии на площадката, установяване на причините и предприемане на мерки за 

ограничаване. 

 Необходимо е предприемане на всички необходими мерки за ограничаване на 

емисиите от прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 

от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 
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изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 

емисии. 

 Да се предприемат дейности за недопускане разпространението на миризми извън 

границата на производствената площадка - всички дейности с вещества отделящи 

миризма да се извършват единствено в затворени помещения (складови или 

производствени). Въздухът от работната среда да се отвежда от аспирацията на 

съответното помещение. Разтворителите ще се транспортират по тръбопроводи, което 

предотвратява вероятността от изпускане на миризми. 

 При поява и оплакване от интензивно миришещи вещества да се предприемат 

незабавни действия за идентифициране на причините за появата им, мерки за тяхното 

ограничаване, като капсуловане, работа под налягане и др., а газовете да се отвеждат 

за пречистване и обезмирисяване. 

За случаи на евентуално възникнали аварийни ситуации са осигурени 

необходимите превантивни мерки за ограничаване доколкото е възможно замърсяването на 

атмосферния въздух. Превантивните мерки са както следва: 

 изграждане на водопроводна мрежа за противопожарни нужди; 

 изграждане на резервоар за противопожарни нужди; 

 изграждане на система за пожарогасене, която да покрива пожароопасните 

зони;  

 осигуряване на допълнителни подръчни противопожарни средства; 

 осигуряване на система от предпазни клапани на тръбите за леснозапалими 

течности; 

 изготвяне на авариен план за предприятието и изграждане на Аварийна група 

и/или Кризисен щаб или др. за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи в случай на възникнала авария 

 провеждане на обучение и тренировки на персонала за поддържане на 

готовността за действие при аварии 

Изводи: 

Реализацията на ИП няма да доведе до влошаване качеството на атмосферния 

въздух в района. 

Повърхностното натоварване със замърсителите изхвърляни от организираните 

източници на инсталацията ще бъде незначително. 

Териториален обхват на 

въздействие: 

локален 
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Степен на въздействие: незначителна 

Продължителност на 

въздействието: 

в периода на експлоатация 

Честота на въздействието: постоянно 

Кумулативни и синергични 

въздействия върху околната 

среда: 

не се очаква 

Трансгранични въздействия: не се очакват 

в) Закриване и рекултивация 

През фазата на закриване и рекултивация не се очаква да има организирани източници 

на отпадъчни газове. 

Замърсяването на въздуха през последната фаза на инвестиционното предложение ще 

се дължи главно на дейността на товаро-транспортната техника, осъществяваща дейностите 

по закриване и рекултивация. 

4.3.ВОДИ 

4.3.1. Повърхностни води 

а) Строителство 

В етапа на провеждане на строителните работи ще се генерират основно отпадъчни 

води от битово-фекален характер и повърхностен отток от строителната площадка. Поради 

това, че в този етап на проекта ще се извършва изграждане на канализацията за битови 

отпадъчни води, планът предвижда използване на химически тоалетни, които ще се 

почистват на базата на определен график. Отговорност за правилното спазване на този 

график ще има външна фирма, с която е сключен договор за поддръжка на химическите 

тоалетни. 

По време на строителството се предвижда персонал за управление на проекта, 

административен персонал, строителни и монтажни специалисти, и специалисти по 

провеждане на изпитания в процеса на пуска и въвеждането на ИП в експлоатация. Етапът на 

строителство е разгледан в шест подетапа, като за всеки един подетап са определени броя на 

работещите, като най-голям брой персонал ще е необходим по време на монтажа на 

основното оборудване – 10 човека. За последният етап - пуск, наладка и въвеждане в 

експлоатация - са необходими максимално 5 човека персонал. 
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В периода на строителство, на площадката ще работят до 10 човека, които ще бъдат 

осигурени с бутилирана вода за питейни цели. 

В етапа на строителство, влиянието върху качеството на повърхностните води се 

изразява в увеличаване на съдържанието на механични примеси. Препоръчително е да се 

направят отводнителни канавки около строителната площадка за минимизиране на 

замърсяването на повърхностните води. 

б) Експлоатация 

В етапа на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква генериране на 

отпадъчни води от персонала работещ на площадката - битово-фекални води. Ще се 

генерират от санитарните и битови помещения на площадката, като отпадъчният поток ще се 

зауства в изгребна водонепропусклива яма в границите на имота. При максимално 

натоварване на новата инсталация се предвижда заустване в изгребната яма до 3,6 m
3
/d 

битово-фекални води (1 080 m
3
/y). 

Потокът води за производствени нужди е почти изцяло в оборот, като е предвидено 

единствено допълване на загубите със свежа вода. 

Предвижда се измиване на съдове и помещения за производство на етанол. За 

пропарване на озахарителите и измиване на подовите повърхности при озахаряването ще се 

използва до 0.15 m
3
/d (до 45 m

3
/y) свежа вода. За пропарване на ферментаторите и измиване 

на подовите повърхности при ферментацията ще се използва до 0.6 m
3
/d (до 180 m

3
/y) свежа 

вода. 

Предвижда се и измиване на съдове и помещения за производство на етерични масла. 

За пропарване на дестилаторите и измиване на подовите повърхности при дестилацията ще 

се използва до 0.15 m
3
/d (до 15 m

3
/y) свежа вода. 

Използваната за миене вода и кондензат от пропарването се събират в общ кало-масло 

уловител с обем 10 m
3
. От кало-маслоуловителя водата периодично се изпомпва от 

специализирана за целта техника, като натрупаната утайка периодично се изгребва и се 

депонира и/или се използва за наторяване. 

При производството на разтворители не се предвижда измиване на съдове и 

помещения. 

При аварийни ситуации – пожар, разливи на продукти или суровини е предвиден 

резервоар с обем 120 m
3
, който ще събира водата за пожарогасене и изтеклите продукти или 

суровини. В този резервоар ще се дренират и дъждовните води при редовна експлоатация. 

Той е с устройство на кало-маслоуловител. 

След предотвратяване на евентуална аварийна ситуация натрупаната вода и химикали 

се депонират от фирма със съответните разрешителни. 
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От площадката на инсталацията ще се формират и условни чисти дъждовни води, 

които ще се улавят чрез изградената дренажна система за дъждовните води. Максималното 

количество на потока атмосферни води от територията на ИП е до 1 600 m
3
/y.  

Канализация: 

Канализацията на площадката ще бъде разделна: 

- за битовo-фекални води  

- и атмосферни води 

Ще се изгради с тръби от полипропилен /PP/. 

Очакваният годишен поток дъждовни води от бетонираната площадка на ИП е до 

1 600 m
3
/y. 

Канализация за дъждовни и условно-чисти води ще ги отвежда към вкопан резервоар, 

който периодично ще се почиства от фирма. 

Предвидени са следните инженерни съоръжения: 

- охладителен басейн, като водата в него ще се съхранява и като резерв за 

противопожарни нужди; 

- дренажен резервоар за аварийни ситуации и разливи на оборотна вода, 

суровини или продукти, снабден с кало-маслоуловител; 

- вътрешноплощадкова ВиК мрежа.  

Реализацията на ИП няма отношение към количественото и качественото състояние 

на повърхностно водно тяло с код BG3TU500R012/ р. Поповска от яз.”Малко Шарково” до 

устие, р. Ахлатийска. Не е предвидено водовземане от водното тяло и/или заустване на 

отпадъчни води в ПВТ. 

При експлоатацията на ИП няма вероятност опасни вещества да постъпят в ПВТ 

и/или почви. За случаи на евентуално възникнали аварийни ситуации ще бъдат осигурени 

необходимите превантивни мерки срещу недопускане замърсяване и/или негативно 

въздействие върху водите, като: 

 съхранение на ОХВ резервоари от неръждаема стомана, които са осигурени 

допълнително и с обваловки, които да поемат цялото количество при евентуален пробив; 

 извършване на периодични проверки на състоянието на обваловките (включено 

е като мярка в точка 7); 

 осигуряване на сорбиращи материали – за контрол върху разливи извън 

обвалованите площи и почистване (включено е като мярка в точка 7); 
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 изграждане на площадкова канализация, която при евентуална авария с 

разпиляване на ОХВ в откритото пространство на предприятието ще отвежда замърсените 

води към водоплътна черпателна яма; 

 полагане на бетонна и/или асфалтова настилка на откритите производствени 

площи, която ще предотврати замърсяване на почви или води вследствие на разлив. Разливът 

ще се насочи към площадковата канализация. 

в) Закриване и рекултивация 

Специфицирането и описанието на отпадъчните води по време на закриване и 

рекултивация следва да бъде дадено в Плана за извеждане от експлоатация и рекултивация 

на площадката. Тези емисии са ограничени по време и количество и ще са предмет на 

подробно описание в гореспоменатия план. 

В заключение, на базата на описаните въздействия и прогнози, може да се 

обобщи: 

1. При реализация на инвестиционното предложение ще се генерират битово-фекални 

и дъждовни отпадъчни води. Предвижда се изграждане на водоснабдителна и 

канализационна мрежа. Не се очаква генерирането на друг вид отпадъчни води. 

2. В етапа на строителство, влиянието върху качеството на повърхностните води се 

изразява в евентуално увеличаване на съдържанието на механични примеси. 

Препоръчително е да се направят отводнителни канавки около строителната площадка за 

минимизиране на замърсяването на повърхностните води. 

3. Отпадъчните води от площадката на „Химиндъстриис” ООД ще се събират във 

водоплътни изгребни ями. 

6. Предвидени са достатъчно ефективни мерки, за да не се допускат разливи на ОХВ 

във водите; 

7. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху повърхностните води, при 

спазване на заложените в предложението мерки и технологични изисквания. 

Териториален обхват на въздействие: локално 

Степен на въздействие: незначително до умерено 

Продължителност на въздействието: за периода на строителство 

Честота на въздействието: при неспазване на технологичните 

изисквания 
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Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

не се очакват 

Трансгранични въздействия: не се очакват 

4.3.2. Подземни води 

а) Строителство 

По време на строителството не се предвижда отвеждане на отпадъчни води към 

подземни водоносни структури. Спазването на нормативните изисквания при строителството 

ще гарантира доброто качество на санитарно-хигиенната обстановка на територията на 

строителните площадки, от което следва, че при добра строителна дисциплина ще бъде 

елиминиран риска от замърсяване на подземните води.  

б) Експлоатация 

В процеса на експлоатация също не се предвижда отвеждане на отпадъчни води към 

подземни водоносни структури. Дейностите, свързани с експлоатацията на инсталацията на 

„Химиндъстриис” ООД, не се очаква да оказват негативно влияние върху състава на 

подземните води в района на производствената площадка. 

Изграждането на площадкова канализационна система и редовното почистване на 

канализацията и водоплътните ями ще осигури безопасно третиране на замърсените потоци 

отпадъчни води.  

Чрез канализационна система изцяло се избягва вероятността от контакт между 

замърсени води и подземни води.  

За целите на ИП е необходимо да се издаде разрешително за водоснабдяване на 

производствената площадка, на която ще се реализира инвестиционното предложение. 

Предвижда се водата за промишлено водоснабдяване да бъде Qмакс. – 120.2 m
3
/d или до 

23 500 m
3
/y. Площадката на „Химиндъстриис“ ООД е разположена над подземно водно тяло/ 

ПВТ с код BG3G00000K2030 Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона. Съгласно ПУРБ 

на Източнобеломорски район експлоатационния индекс на водното тяло е 26%, като 

разполагаемите ресурси възлизат на 563.48 l/s. Реализацията на ИП ще доведе до 

допълнително черпене от ПВТ възлизащо до 1.4 l/s, което няма да доведе до промяна 

експлоатационния индекс на водното тяло – запазва се 26%. Антропогенният натиск от 

водовземане от ПВТ с код BG3G00000K2030 ще бъде нищожен след реализацията на ИП. 

в) Закриване и рекултивация 

Специфицирането и описанието на отпадъчните води по време на закриване и 

рекултивация следва да бъде дадено в Плана за извеждане от експлоатация и рекултивация 
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на площадката. Тези емисии са ограничени по време и количество и ще са предмет на 

подробно описание в гореспоменатия план. 

Изводи: 

1. Въздействие върху качеството на водите на ПВТ в обсега на ИП не се очаква, тъй 

като не се предвижда заустване на отпадъчни води в подземни водни тела.  

2. Нормалната експлоатация на обекта на инвестиционното предложение няма да се 

отрази върху качеството на подземните води на ПВТ с код BG3G00000K2030.  

3. С цел контрол на качеството на подземните води, е необходимо да се изготви 

Програма за собствен мониторинг на подземните води. 

Териториален обхват на въздействие: локален 

Степен на въздействие: незначително до умерено 

Продължителност на въздействието: за целия срок на 

експлоатация 

Честота на въздействието: при аварийни ситуации 

Кумулативни и синергични въздействия върху околната 

среда: 

не се очакват 

Трансгранични въздействия: не се очакват 

4.4.ЗЕМИ И ПОЧВИ 

а) Строителство 

Площадката, на която е предвидено да се реализира инвестиционното предложение се 

намира в ПИ № 024023, с. Мамарчево, Община Болярово, Област Ямбол. Имотът е 

разположен извън регулационните граници на населеното място, и към момента 

представлява земеделска земя – необработваема от години нива.  

Строителните дейности ще засегнат единствено територията на посоченият имот, 

който е собственост на Възложителя.  

За реализирането на ИП няма да са необходими допълнителни площи за временни 

дейности по време на строителните и ремонтни дейности, извън територията на площадка. 

Площта на терена е достатъчна, за да бъде реализирано инвестиционното предложение. 

Теренът предлага достатъчно място за изграждане на необходимите съоръжения, инсталации 

и инфраструктура. 

Хумусният пласт ще бъде отнет разделно при започване на строителството, депониран 

и в последствие използван при оформянето на свободните от застрояване площи в границите 
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на имота. Изкопаните земни маси от етапа на строителството ще се използват за 

вертикалната планировка на терена.  

б) Експлоатация 

В етапа на експлоатация също няма да се засягат съседни територии. Логистиката от и 

към технологичния комплекс ще се извършва изцяло по съществуващата пътна 

инфраструктура. Дейностите на производствената площадка не са свързани с пряко 

въздействие върху почвената покривка, която ще остане в границите на незастроените площи 

на имота. Не се очаква замърсяване с отпадъци и отпадъчни води, тъй като е предвидено 

екологосъобразното им управление.  

В резултат на емисиите на вредни вещества от инсталациите не се очаква техни 

отлагания върху почвената повърхност и растителността върху нея да доведат до негативно 

въздействие и замърсяване на почвите в границите на площадката, както и извън нея, тъй 

като тези отлагания са с незначителни концентрации, видно от извършеното моделиране на 

разпространение на замърсителите в приземния слой на атмосферата.  

За случаи на евентуално възникнали аварийни ситуации са осигурени необходимите 

превантивни мерки срещу недопускане замърсяване и/или негативно въздействие върху 

земите и почвите, като: 

 съхранение на ОХВ в специални съдове с необходимите обваловки; 

 спазване на правилата за съвместно съхранение на опасни вещества; 

 осигуряване на сорбиращи материали – за контрол върху разливи извън 

обвалованите площи и почистване; 

 в случаи на гасене на пожари - насочване на пожарните води към 

канализацията за промишлено замърсени води; 

 и др. 

в) Закриване и рекултивация 

При евентуално закриване на обекта ще се изпълни проект за рекултивация. Всички 

съоръжения и инсталации ще бъдат премахнати от терена. В този етап не се очаква 

влошаване на земите и почвите.  

Териториален обхват на 

въздействие: 

локален 

Степен на въздействие: незначителна 

Продължителност на 

въздействието: 

в периода на строителство 
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Честота на въздействието: постоянно 

Кумулативни и синергични 

въздействия върху околната 

среда: 

не се очакват 

Трансгранични въздействия: не се очакват 

4.5.ЗЕМНИ НЕДРА 

На всичките етапи на реализация на инвестиционното предложение, не се очаква 

негативно въздействие върху земните недра, поради което и с одобрение на РИОСВ – Стара 

Загора, потенциални въздействия върху този компонент на околната среда не се разглеждат 

детайлно в този доклад. 

4.6.ЛАНДШАФТ 

Поради земеделския характер на ландшафта на основната площадка и площадката на 

ИП и предимно земеделския характер на ландшафта на околните терени, броят на 

потенциалните рецепторни групи е сравнително нисък.  

Броят на визуалните рецептори варира в зависимост от посещаемостта на района. 

Този брой е малък като величина, поради липса на жилищни зони, обекти подлежащи на 

здравна защита, значими туристически и други обекти, привличащи посетители в 

непосредствена близост на площадката на ИП.  

Основното въздействие, което се очаква при строителството и експлоатацията на ИП е 

визуално-естетическо, а за да се определи степента му, са разгледани следните ключови 

рецептори:  

 Работници на площадката на предприятието;  

 Ползватели на пътищата с видимост към площадката на ИП;  

 Селски стопани в близост до площадката на ИП. 

а) Строителство 

По време на строителните работи ландшафтът ще бъде променен от аграрен на 

промишлен. Промяната засяга единствено местата от имота, предвидени за строителство.  

Визуално въздействие се очаква в резултат от видимостта на строителните дейности, 

наличието и работата на строителна техника, запрашаването на площадката, наличието на 

строителни отпадъци.  

Местните жители, населяващи най-близкото населено място – с. Мамарчево, са на 

отстояние над 1100 m от площадката и няма да бъдат повлияни от промяната на ландшафта и 

дискомфорта, свързан с нея, по време на строителството. 
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Работниците на площадката са рецептори със средна честота, защото те са рецептори, 

които ще бъдат подложени на постоянно визуално въздействие от ИП. Степента на 

въздействие върху този рецептор е ниска, защото те са подложени на краткотрайно, макар и 

повтарящо се въздействие за периода на строителството.  

Изгледите от ИП за ползвателите на пътищата в района като група рецептори, може 

да се определят като поредица от много различни гледки през време на цялото пътуване. По 

същество това са рецептори с ниска честота, защото те са подложени на краткотрайно и 

незначително по степен визуално въздействие от ИП.  

Селските стопани, стопанисващи земи в района са рецептори, които ще имат различни 

изгледи, в зависимост от мястото където се намират. Това са рецептори с ниска честота, 

защото те са подложени на краткотрайно и незначително по степен визуално въздействие от 

ИП.  

Въздействието върху всички рецепторни групи ще бъде еднакво: пряко, ниско по 

степен, временно, краткотрайно, отрицателно, локално (в района на строителните дейности). 

б) Експлоатация 

При експлоатация на технологичния комплекс, при спазване на необходимите 

нормативни изисквания и правилна експлоатация на съоръженията, няма да има въздействие 

върху характеристиките на ландшафтите и техните компоненти.  

Очакваното визуално-естетическо въздействие върху рецепторите ще бъде непряко, 

дълготрайно (за цялото време на експлоатация), постоянно, отрицателно. То ще бъде също 

локално, на площадката на ИП. 

в) Закриване и рекултивация 

Въздействието по време на самата рекултивация ще бъде същото като при 

строителството. В резултат на рекултивацията обаче, предвид премахването на 

съоръженията и инсталациите и възстановяването на терена, се очаква дългосрочно 

положително въздействие.  

Териториален обхват на 

въздействие: 

локален 

Степен на въздействие: незначителна 

Продължителност на 

въздействието: 

в периода на строителство и експлоатация 

Честота на въздействието: постоянно 
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Кумулативни и синергични 

въздействия върху околната 

среда: 

не се очакват 

Трансгранични въздействия: не се очакват 

4.7.ПРИРОДНИ ОБЕКТИ  

Поради отдалечеността на ЗМ „Находище на вагеницова метличина“ от терена на ИП, 

въздействия върху нея не се очакват. 

Потенциалните въздействия върху природните местообитания и видове, предмет на 

опазване в ЗЗ „Дервентски възвишения 1“, код ВG0000218, и ЗЗ „Дервентски възвишения“, 

код ВG0002026, са същите, както разгледаните в т. 4.8. Значимостта на тези въздействия е 

детайлно анализирана в Доклада за Оценка на съвместимост на предлаганата промишлена 

дейност с изискванията за опазване на типовете природни местообитания, популациите и 

местообитанията на видовете, която ще бъде изготвена и представена като Допълнение към 

ДОВОС. 

Като отделно приложение към ДОВОС е представен Доклад за оценка на степента на 

въздействие на инвестиционно предложение с подробно описание на очакваните негативни 

въздействия върху защитените зони в района. 

4.8.БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

4.8.1. Растителност 

Инвестиционното предложение е за изграждане и експлоатация на Технологичен 

комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт. 

Характерът на дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното 

предложение, предполага следните въздействия върху растителността, при най-

неблагоприятни условия: 

 

а) Строителство 

1. Унищожаване на растителността и растителните видове. 

Пряко унищожаване при строителството. За пряко засегната се приема цялата площ 

на имота (29.200 дка). ИП касае промяна на начина на трайно ползване на един имот, 

представляващ обработваема земя, в чиито граници попада малка площ (3.037 дка) 

рудерална/синорна тревисто-храстова растителност. Подобна растителност е без особена 

консервационна стойност. Освен това е широко разпространена както в района на ИП, така и 

в страната. Съгласно достъпната литература (Пеев 2011) и теренните ни изследвания, в 
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района на ИП липсват данни и условия за разпространение на консервационно значими 

растителни видове (включени в Червената книга на България и/или в Приложения 2 и 3 на 

ЗБР). Видовете, съставящи рудералната/синорна тревисто-храстова растителност са плевелни 

и/или широкоразпространени, без консервационна стойност. Въздействието върху 

растителния свят в района ще е незначително. 

2. Фрагментация на растителни местообитания. 

При строителството, когато територия (полигон), заета от дадено местообитание е 

засегната така, че оставащата част/части от същия са с недостатъчна площ, за да 

запази/запазят характеристиките си на засегнатото природно местообитание, или тези 

характеристики са негативно повлияни. ИП касае промяна на начина на трайно ползване на 

един имот, представляващ обработваема земя, в чиито граници попада малка площ (3.037 

дка) рудерална/синорна тревисто-храстова растителност. Подобна растителност е без 

особена консервационна стойност. Освен това по дефиниция тази растителност заема малки, 

фрагментирани площи покрай ниви, пътища и пр., така че въздействие от фрагментацията на 

практика няма да има. 

3. Нахлуване на неместни и/или инвазивни видове. 

Въздействието е възможно само при използване на неместни и/или инвазивни видове 

при ландшафтното оформяне на обекта. При неизползване на подобни видове, въздействие 

няма да има. 

б) Експлоатация 

4. Увреждане на растителността в резултат от замърсяване. 

Съгласно изходните данни за ИП, както и анализите по отношение на потенциалните 

замърсители, наднормено замърсяване на въздуха и водите, респ. почвите и растителността, 

не се очаква. Следователно увреждане на растителността няма да има. 

в) Закриване и рекултивация 

През фазата на закриване и рекултивация не се очакват допълнителни негативни 

въздействия. 

 

Териториален обхват на въздействие: Локално 

Степен на въздействие: Незначително 

Продължителност на въздействието: Постоянно 

Честота на въздействието: Еднократно 

Кумулативни и синергични въздействия 

върху околната среда: 
Не се очакват 
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Трансгранични въздействия: Не се очакват 

 

4.8.2. Животински свят 

Характера на дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното предложение, 

предполага следните въздействия върху животинския свят, при най-неблагоприятни условия: 

а) Строителство 

1. Унищожаване на местообитания на видове. 

Пряко унищожаване на площи от местообитания на видове, при строителството. За 

пряко засегната се приема цялата площ на имота (29.200 дка). ИП касае промяна на начина 

на трайно ползване на един имот, представляващ обработваема земя, в чиито граници попада 

малка площ (3.037 дка) рудерална/синорна тревисто-храстова растителност. Много малко 

видове използват подобни терени перманентно – за размножаване и хранене. Това са 

предимно някои наземногнездящи пойни (Emberiza melanocephala, Emberiza calandra, 

Motacilla flava, Alauda arvensis) и кокошеви птици (Coturnix coturnix, Perdix perdix), и 

мишевидни гризачи (Microtus sp., Mus musculus). Почти всички пойни птици са включени в 

Приложение 3 на ЗБР, но конкретно тези видове са широко разпространени както в района, 

така и в страната, с многочислени популации. По-голяма част използват обработваемите 

земи за хранене, вкл. и някои консервационно значими грабливи птици – кръстат (Aquila 

heliaca) и малък орел (Hieraaetus pennatus), белоопашат мишелов (Buteo rufinus) и др. 

Въздействията върху тези, както и други грабливи птици, са оценени в ДОСВ, тъй като те са 

предмет на опазване в ЗЗ. Предвид широкото разпространение на подобни местообитания – 

обработваеми земи с прилежащата им синурна растителност, въздействието върху 

гнездовите и трофични местообитания на потенциално засегнатите видове, вкл. 

консервационно значимите такива, ще е незначително. 

2. Фрагментация на местообитания на видове. 

При строителството, когато територия (полигон), заета от местообитание на даден вид 

е засегната така, че оставащата част/части от същия са с недостатъчна площ, за да 

запази/запазят характеристиките си на местообитание на засегнатия вид, или тези 

характеристики са негативно повлияни. Много от видовете изискват определен размер на 

полигоните с потенциални местообитания, за да бъдат използвани от съответния вид, като 

този размер е видово специфичен. ИП касае промяна на начина на трайно ползване на един 

имот, представляващ обработваема земя, в чиито граници попада малка площ (3.037 дка) 

рудерална/синорна тревисто-храстова растителност. Подобна растителност по дефиниция 

заема малки, фрагментирани площи покрай ниви, пътища и пр., така че въздействие от 

фрагментацията на практика няма да има. 
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3. Прекъсване на биокоридори. 

При засягане на места, играещи или можещи да играят роля на такива, така че 

индивиди от засегнатите видове да не могат да се придвижват свободно. Подобен ефект 

възниква при физическа невъзможност на индивидите от даден вид да преодолеят 

елементите на ИП, или при нежелание за това, породено от безпокойство. Характерът на ИП 

не предполага бариерен ефект за прилепи, птици и летящи насекоми, поради малката си 

височина и високата мобилност на тези групи, както и поради нощната активност на 

прилепите, когато работа по време на строителството и експлоатацията на обекта, респ. 

безпокойство, няма да има. ИП касае промяна на начина на трайно ползване на един имот, 

представляващ обработваема земя, в чиито граници попада малка площ (3.037 дка) 

рудерална/синорна тревисто-храстова растителност. Не засяга местообитания, които биха 

могли да изпълняват биокоридорна функция. Като потенциален локален биокоридор може да 

се разглежда дерето източно от разглеждания имот, което обаче е извън границите му. 

Бариерен ефект няма да има. 

4. Безпокойство за индивиди от животински видове по време на строителство. 

Безпокойство от движение и работа на транспортна и строителна техника и хора по 

време на строителството. Въздействието на безпокойството е видово специфично. На базата 

на опита ни от други ИП, като максимален обхват на това въздействие е възприет буфер с 

ширина 150 м от границите на концесията. На това разстояние силата на шума от 

транспортната и строителната техника ще спадне приблизително до фоновия шум. В 

границите на този буфер попадат размножителни местообитания на много малко по-

чувствителни видове – хищни птици, едри бозайници. Горите в съседство са млади, силно 

експлоатирани, с беден подраст, и не са подходящи за размножаване на повечето видове от 

тези групи. Те са потенциално гнездово местообитание на по-дребни и по-адаптивни видове 

– малък ястреб, обикновен мишелов и др. Въздействията върху тези, както и други грабливи 

птици, са оценени в ДОСВ, тъй като те са предмет на опазване в ЗЗ. В трофичните си 

местообитания всички видове са по-слабо чувствителни към безпокойство. Ето защо 

въздействието се определя като незначително, вкл. поради временния му характер. С 

прилагането на мерките, предвидени в ДОСВ, въздействие върху грабливите птици няма да 

има. 

5. Смъртност на индивиди от животински видове. 

От движението и работата на транспортната и строителна техника по време на 

строителството. Съществува вероятност за присъствие на индивиди от дребни, 

бавноподвижни видове (безгръбначни, земноводни, влечуги), както и за недобре летящи 

малки и/или яйца (птици), обитаващи района на строителство. Предвид характера на терена – 
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интензивно обработвана селскостопанска площ, вероятност за смъртност съществува за 

много малко, предимно широкоразпространени както в района, така и в страната видове, с 

многочислени популации. При започване на строителните дейности в размножителния 

период на видове грабливи птици, които са по-чувствителни към безпокойство, е възможно 

косвено – в резултат на изоставяне, унищожаване на гнезда с яйца или малки, ако на 150 м от 

имота има гнездяща двойка. Въздействията върху грабливите птици, както и върху другите, 

консервационно значими видове, са оценени в ДОСВ, тъй като те са предмет на опазване в 

ЗЗ. Въздействието върху популациите на останалите видове ще е незначително. С 

прилагането на мерките, предвидени в ДОСВ, въздействие върху грабливите птици няма да 

има. 

б) Експлоатация 

6. Безпокойство за индивиди от животински видове по време на експлоатация. 

По време на експлоатацията безпокойство не се очаква, тъй като повечето дейности 

ще са на закрито, а освен това района е сравнително антропогенно натоварен – в близост 

минава асфалтов път, и имота е сред интензивно обработвани селскостопански площи. 

Териториален обхват на въздействие: Локално 

Степен на въздействие: Незначително 

Продължителност на въздействието: Постоянно 

Честота на въздействието: Еднократно 

Кумулативни и синергични въздействия 

върху околната среда: 

Не се очакват 

Трансгранични въздействия: Не се очакват 

 

4.9.МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ 

Дейността на „Химиндъстриис” ООД и реализацията на ИП нямат отношение към 

минералното разнообразие в района. 

4.10. МАТЕРИАЛНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

а) Строителство 

Организацията и извършването на строителните работи са дейности, които крият риск 

и създават опасност от разрушения върху все още неразкрити археологически паметници на 

културата. При евентуално разкриване на нови археологически паметници на разглежданата 

територия следва незабавно да бъдат информирани съответните органи и институции, и 
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предприети действия, съгласно нормативната уредба в Република България и в частност – 

Закона за културното наследство. За всички други действия, засягащи археологически 

паметници на културата, се носи административна или наказателна отговорност в 

съответствие с действащото в страната на съответния етап законодателство. 

Дейността на „Химиндъстриис“ ООД ще се осъществява на територия, вече 

подложена на антропогенно въздействие. Най-близките обекти на материалното и културно 

наследство са представени на Фигура 3.10-1. 

При извършване на строителни дейности в дълбочина е възможно установяване на 

археологически структури и находки, като в тези случаи ще бъдат спазени изискванията на 

чл. 160, ал. 1, 2 и 3 от ЗКН. 

б) Експлоатация 

Не се очакват преки въздействия върху културни ценности (паметници) в района на 

инвестиционното предложение по време на експлоатация на обекта, тъй като въздействието 

(емисии на вредни вещества, отпадъци, отпадъчни води и др.) от производствените дейности 

не достига до такива регистрирани обекти. 

в) Закриване и рекултивация 

Не се очакват преки въздействия върху археологическите културни ценности 

(паметници) на територията при закриване и рекултивация на обекта, при положение, че по 

време на строителството и експлоатацията са спазени препоръките на базата на анализите и 

оценките. 

На базата на анализа, оценката и прогнозата за предполагаемите въздействия върху 

околната среда и конкретно върху недвижимите културни ценности (паметниците на 

културно-историческото наследство) могат да се направят следните изводи: 

1. Изхождайки от факта, че по данни на науката от предполагаемите културни 

ценности (паметници на културата) в Република България са разкрити едва около 25 – 30 % 

от тях (по някои източници и по-малко), е законово регламентирано, че при разкриване на 

археологически културни ценности (паметници) при извършване на строителни и други 

работи е задължително да бъдат информирани веднага най-близкия Археологически или 

Исторически музей и Националния институт за недвижимо културно наследство. 

2. Съгласно чл. 160, ал. 2 от ЗКН (ДВ бр. 19/2009 г., изм. и доп. бр. 1/03.01.2019 г.). 

„Когато при извършване на строителни и благоустройствени или селскостопански 

дейности, при търсене, проучване и добив на подземни богатства и при други дейности, 

свързани с въздействието върху земната повърхност, земната основа, земните недра и под 

вода, се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности, 

дейността се спира незабавно и се прилагат съответно чл. 72 и 73”. Цитираните два члена 
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от ЗКН показват механизмите и действията, отговорните лица и сроковете при извършване 

на укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи. 

Териториален обхват на 

въздействие: 

локален – на площадката на предложението 

Степен на въздействие: незначително  

Продължителност на 

въздействието: 

по време на строителство  

Честота на 

въздействието: 

в случай на установяване на археологически структури и 

находки 

Кумулативни и 

синергични въздействия 

върху околната среда: 

не се очакват 

Трансгранични 

въздействия: 

не се очакват 

4.11. ЗДРАВЕН РИСК 

4.11.1. Здравен риск по отношение на населението  

а) Строителство 

Местоположението на площадката на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс 

за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт и ремонтно-

механичен цех“ е подробно разгледано, с представени подходящи картни материали и 

нанесени и описани отстояния от жилищни територии и други обекти и зони, подлежащи на 

здравна защита. Най-близо до площадката е сградата на кметството на с. Мамарчево, 

отстояща на 1 400 m западно, а най-близката жилищна сграда е на над 1 200 m. 

Строителните дейности ще се извършат поетапно, като за всеки етап ще е необходим 

персонал, описан в Таблица 1.6-1. 

Освен превоза на персонал, строителният етап включва и строително транспортни, 

машинно-транспортни дейности, както монтажни работи и тежкотоварни превози. 

Ежедневно на площадката се очаква да влизат едно лекотоварно и едно тежкотоварно 

средство. За доставка на суровини и материали за строителството на обекта, ще се използва 

вече изградената пътна инфраструктура. 

Рискови фактори за населението 

По време на строително-монтажните работи неблагоприятни ефекти по отношение 

здравното състояние на населението в района не се очакват, тъй като отдалечеността на 

жилищните зони и обекти, подлежащи на здравна защита от строителната площадка, и 
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отделяните вредности и въздействия не достигат до такива обекти. Видно от анализите и 

оценките за въздействие по време на строителството върху компонентите на околната среда: 

 Очакваните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух по време на 

строителството от транспортната и строителна техника и товаро-разтоварните и 

строителни дейности ще засегнат предимно строителната площадка и няма да 

повлияят върху качеството на въздуха на близките населени места. Въздействието 

на емитираните замърсители по време на строително-монтажните работи върху 

качеството на въздуха в района ще бъде незначително, кратковременно, 

възстановимо, с малък териториален обхват, без кумулативен ефект, при 

предприемане на предписаните в доклада за ОВОС за намаляване на праховите 

емисии и ограничаване разпространението на прах; 

 Максималното ниво на шума в местата на защита (най-близката жилищна сграда) 

се очаква да бъде максимално 28 dB(A), което е под фоновите нива на шум 

характерни за тихи населени места. Не се очаква вредно въздействие и върху 

комфорта на хората намиращи се в чувствителни обекти (училища, детски 

градини, болници и др.). В района на най-близките чувствителни обекти (ЦДГ 

Здравец, гр. Болярово, СОУ Д-р Петър Берон и др.), шумовите нива ще бъдат 

незначителни – под 20 dB(A); 

 Промишлената и строителна техника, която ще се използва по време на 

строителството не е източник на магнитни, електромагнитни, топлинни и 

други видове лъчения; 

 Не се очаква засягане на населението от очакваните въздействия върху земи и 

почви, земни недра, ландшафт, води, отпадъци и опасни вещества, тъй като 

въздействието по отношение на тези компоненти и фактори е локализирано в 

границите на строителната площадка. 

б) Експлоатация 

По време на експлоатацията на технологичния комплекс рисковите фактори за 

населението и тяхната оценка са следните: 

 Качество на атмосферен въздух – Моделите на разпространение на атмосферните 

замърсители генерирани от инсталация на „Химиндъстриис“ ООД, при най-лоши 

метеорологични условия и посока на вятъра към най-близкото населено място – с. 

Мамарчево показват, че максималните концентрации се наблюдават на разстояние 

366 метра от източниците. Най-близката жилищна сграда е разположена на 

разстояние над 1 200 m от изпускащите устройства, т.е. населеното място е извън 

максималните концентрации на замърсителите. Изолиниите на максималните 
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приземни концентрации на замърсителите попадащи на територията на с. Мамарчево 

показват стойности на замърсяване, които са значително под границите на 

допустимите норми за опазване на човешкото здраве. При експлоатация на 

разглежданата инсталация на максимален товар не се очаква замърсяване на 

атмосферния въздух над допустимото; 

 Миризми – в процеса на производство на основните продукти в технологичния 

комплекс, и особено в резултат на процесите на ферментация при производството на 

етанол/спирт/ от съоръженията не е допустимо от технологична гледна точка 

отделянето на летливи органични съединения и съответно образуване на миризми. 

Процесът ферментация протича във ферментаторите, които представляват херметично 

затворени съдове от неръждаема стомана. Още повече, съобразявайки се с 

преобладаващите посока и скорост на вятъра (вж. Фигура 3.1-1 и Фигура 3.1-2), 

разпространението на евентуални емисии от площадката ще е в южна посока, а не в 

посока към най-близките населени места. В тази връзка, на база резултатите от 

моделирането на разпространението на основните атмосферни замърсители, не се 

очаква достигане на неприятни миризми до най-близките населени места и обектите, 

подлежащи на здравна защита. При справка с Годишни доклади за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително на инсталации с 

подобна дейност (производство на етанол чрез ферментация на зърнени култури) се 

установи, че не са постъпвали оплаквания за миризми; 

 Питейни води – Питейните води за населението в цялата Област Ямбол се осигуряват 

от подземни водни тела. Технологичният комплекс ще използва вода за питейно-

битови нужди от съществуващ хранителен водопровод (съгласно становище на ВиК 

дружеството), а водата за производствени нужди ще бъде осигурена от собствен 

водоизточник – сондаж – предвидените водни количества няма да доведат до промяна 

на експлоатационния индекс на подземното водно тяло, съответно няма да се окаже 

въздействие върху количественото състояние на подземните води в района. 

Генерираните отпадъчни води при експлоатацията са единствено битово-фекални 

води от работещите на площадката – предвидено е заустването им в изгребна 

водонепропусклива яма в границите на имота – отпадъчните води нямат контакт с 

почви и подземни води, съответно не съществува риск за подземните води; 

 Почви – Експлоатацията не е свързана с въздействие върху почвите в района – не се 

очаква замърсяване на почви извън площадката на инвестиционното предложение; 
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 Отпадъци – Възложителят е предвидил управление на отпадъците, генерирани по 

време на експлоатацията, съобразно нормативната уредба по управление на 

отпадъците – не се очаква въздействие на отпадъците върху населението в района; 

 Шум – В резултат на реализацията на ИП, въздействието на шума ще е локално върху 

площадката. Няма да има повишаване на фоновия шум в жилищните райони над 

допустимите стойности 

 Природни бедствия: 

- Земетресения – Районът попада в зона на сеизмична интензивност VII по 

скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (МШК), което е свързано с умерен риск от 

повреди при земетресение; 

- Тежки зимни условия, свързани със снегонавявания и обледявания – в 

резултат на обилни снеговалежи и навявания при зимни условия е възможна ограничена 

проходимост на пътища от и за територията на ИП, поради което са възможни нарушения в 

ритъма по своевременното явяване на работниците и служителите на работа. При 

необходимост аварийните дейности ще се съгласуват с „Пътно управление” на общинската 

администрация; 

- Пожари – сигнализацията при възникване на подобно събитие е предмет на    

съгласуване с ОУПБЗН в съответния авариен план; 

- Наводнения – инвестиционното предложение не попада в РЗПРН, като най-

близкия – с код BG3_APSFR_TU_01 в района на гр. Елхово отстои на разстояние над 18 km 

северозападно от площадката на „Химиндъстриис” ООД, от което може да се заключи, че не 

съществува реална опасност за ИП.  

- Риск от големи аварии с опасни химични вещества – На площадката на 

предприятието ще са налични химични вещества в обхвата на Приложение 3 на ЗООС, но 

под прага за рисков потенциал. Съгласно становището на РИОСВ - Стара Загора, изразено 

с писмо с изх.№ КОС-01-4731/13.02.2018 г., е потвърдено, че обектът не се класифицира 

като предприятие с нисък или висок рисков потенциал. На площадката на дружеството 

няма условия за възникване на голяма авария по смисъла на ЗООС. Възможно е 

предизвикването на аварии в обекта вследствие неспазване на технологичната дисциплина 

или авариране на някои възли и детайли от технологичното оборудване. Това от своя страна 

би предизвикало локален пожар в границите на имота, с произтичащите от това последици за 

предприятието. Няма да се засегнат най-близките населени места, жилищни зони или други 

обекти, подлежащи на здравна защита. 



Доклад за ОВОС на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, 

въглеводородни разтворители и спирт” 

204 

 

По отношение на рисковите фактори, свързани със социално-икономическата среда, 

трудовата среда и начина на живот се очаква положително въздействие, тъй като 

технологичният комплекс ще предложи работни места (120 бр.), при осигурени безопасни и 

здравословни условия на труд, което ще допринесе за подобряване на качеството на живот на 

представители и на местното население. В тази връзка ще има положително въздействие 

върху здравно-демографския статус на населението като цяло. 

в) Закриване и рекултивация 

Въздействията по време на закриването на обекта – разрушаване на инсталации и 

съоръжения и фазата на техническа рекултивация, е идентично с фазата на строителство. 

Фазата на биологична рекултивация не е свързана с въздействие. 

 

Териториален обхват на въздействие: локален 

Степен на въздействие: незначително 

Продължителност на въздействието: по време на строителството 

Честота на въздействието: ежедневно 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

не се очакват 

Трансгранични въздействия: не се очакват 

 

4.11.2. Здравен риск по отношение на работниците  

а) Строителство 

Основните рискови фактори за работниците в този период са следните: 

Шумовото въздействие върху организма се обуславя от няколко фактора, по-важни 

от които са: параметри на шума – интензитет (с повишаване на интензитета на шума се 

увеличава рискът от професионални слухови увреждания, повишава се честотата и степента 

на слуховата загуба), честотна характеристика (по-неблагоприятно е въздействието на 

високочестотния шум), вид на шума (постоянен, променлив, прекъсващ, импулсен – 

импулсният и променлив шум имат по-неблагоприятно въздействие в сравнение с 

постоянния), експозицията на шумовото въздействие в хода на работната смяна (постоянна 

или прекъсната, с по-неблагоприятно значение на постоянната експозиция), характерът на 

извършваната дейност (предимно физически или свързан с нервно-психично напрежение 

труд), наличието на други вредни фактори на работната среда – вибрации, неблагоприятен 

микроклимат, електромагнитни полета и др., индивидуалната чувствителност, полът, 

възрастта.  
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По време на строителството в радиус от 100 m от строителната техника - източник на 

шум , максималното шумово натоварване ще е до 55 dB(A), а на 150÷200 m от източника на 

шум, максималните стойности ще са до 45 dB(A). В тази връзка може да се очакват 

наднормени стойности на шум на работните места на строителите и шофьорите. Необходими 

са превантивни мерки – преди всичко лични предпазни средства (антифони).  

Вибрациите, предизвикани от транспортa или технологичното оборудване, са в 

ниската честотна зона и се характеризират с увреждания в двигателната система и 

вестибуларния апарат. Биологичното действие на вибрациите се отразява върху сърдечно-

съдовата система, централната и периферната нервна система и може да доведе до т.нар. 

вибрационна болест. Въздействие на вибрации е възможно предимно за работниците, защото 

интензитетът, характеристиките и разпространението им не предполагат повлияване на 

отдалечено разстояние – в зоната на населеното място. Уязвими са само много близки до 

строителните площадки сгради с лоша конструкция при работа на тежка строителна техника 

и/или дълбоко строителство, каквото в случая не се предвижда.  

При заваръчните работи най-вероятно ще се прилага електрозаваряване, като е 

възможно и използването на автоматизирана техника. Заваръчните аерозоли представляват 

кондензирани пари на метали от електродните покрития и от разтопения метал при 

заваряване на метални части. Най-често за електродните покрития се използват легиращи 

вещества като фероманган, ферохром, феросилиции, феротитан и др. За шлакообразуващи 

вещества в електродите се използват флуорни и карбонатни съединения. Химическия състав 

и в голяма степен и токсичния ефект зависят от вида на използваните електроди. При 

заваръчния аерозол 98% от частичките са под 1μm, които не се задържат в горните дихателни 

пътища и проникват в белодробните алвеоли. Съдържат съединения на манган, никел, 

ванадий, молибден, хром и др. Освен металните аерозоли в заваръчните аерозоли се 

съдържат още азотни оксиди, въглероден оксид и диоксид. При заваровачни дейности 

извършвани на открито са измервани концентрации на заваръчните аерозоли са от 2 до 12 

mg/m³, в затворени пространства от 100 до 150 mg/m³.  

Инфрачервената и ултравиолетовата радиация увреждат зрителния анализатор и ако 

не се работи с лични предпазни средства (с очила или с шлемове), може да доведе до развитие 

на катаракта и до увреждане на ретината. Това е фактор на работната среда и се вземат 

превантивни мерки – работят само работници със сертификат за заварчици, осигурява се 

обучение, физиологичен режим на труд и почивка, използване на лични предпазни средства, 

осигурени от работодателя. 

Като фактор на работната среда, влиянието на ултразвука ще е ограничено за някои 

работни места и с поднормени нива, което определя незначителен риск.  
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Фактор, действащ постоянно на работната среда, с риск за прегряване или 

преохлаждане според сезона и времето, е неблагоприятният микроклимат. Влиянието на 

този фактор е върху терморегулацията на хората, от което произтичат и негативните ефекти 

– върху кожната температура, потоотделянето, сърдечно-съдовата и дихателна системи, 

стомашно-чревен тракт, централна нервна система. Освен това през летните месеци в 

кабините на тежкотоварните и изкопни машини има условия за прегряващ микроклимат. При 

работата в траншеи ще се създадат условия в интензивно запрашена работна среда.  

За предпазване от негативното влияние на този фактор са предвиждат необходимите 

лични предпазни средства, физиологичен режим на труд и почивка и др., съгласно 

изискванията за спазване на здравословни и безопасни условия на труд.  

Прахът е характерен рисков фактор за работещите в строителството. Много дребните 

фракции (под 2 μm) могат да достигат до белите дробове на работещите, което налага 

задължителна употреба на лични предпазни средства, включваща и подходящи 

противопрахови маски за работниците.  

Като цяло, емисиите на прах се очаква да бъдат само в рамките на площадката на 

дружеството, с локално въздействие, временно, краткотрайно, обратимо и умерено за 

работниците. При използване на подходящи лични предпазни средства и периодично 

оросяване на строителната площадка, може да се ограничи до незначително. 

Очакваният обхват на въздействие на получените по време на строителството 

отпадъци е само в границите на площадката на инвестиционното предложение, като 

въздействието е незначително, временно и краткотрайно и ще се преустанови с 

приключването на строителството. Отпадъците, образувани по време на строителството, ще 

се събират и извозват за последващо третиране, извън територията на инвестиционното 

предложение, поради което въздействието им е ограничено. 

Опасните вещества, смеси и прахове, които ще бъдат използвани по време на 

строителството, също са рисков фактор за работниците. Ще бъдат наети фирми, които са 

лицензирани за специфични строителни дейности. За ограничение на риска съществена роля 

играят организации с доказан опит, използването на добре поддържани строителни машини 

и тежки товарни коли, осигуреното им зареждане с качествени горива и смяна на смазочните 

масла извън площадката обекта, ефективният инструктаж, употребата на лични предпазни 

средства и подходящо чисто работно облекло, осигуряване на условия за лична хигиена. 

Опасните вещества по време на строителството са преди всичко горивата, маслата и смазките 

за строителната техника. Предвижда се зареждането на техниката с горивни материали, 

както и подмяната на масла да става извън територията на обекта, за да няма предпоставки за 

разливи и вторични замърсявания на почви и води. 
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Обобщено, по време на строителството работниците, ангажирани в строителството, 

ще бъдат експонирани на различни неблагоприятни фактори на работната среда, но за 

относително кратък период от време. Освен това, това са конвенционални фактори, на които 

са изложени болшинството от строителните работници у нас. При спазване на нормативните 

изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и снабдяване на 

работниците с лични предпазни средства, въздействието ще бъде ограничено до минимум.  

б) Експлоатация 

По време на експлоатацията на технологичния комплекс ще работят 120 души 

персонал, разпределени както следва: 

 3 екипа по 6 работника на дневна и нощна смяна към инсталацията за 

производство на етерични масла/ 12 служителя в денонощие или общо 36 човека; 

 3 екипа по 8 работника на дневна смяна и 6 човека на нощна смяна към 

инсталацията за производство на етанол/ 14 служителя в денонощие или общо 42 човека; 

 3 екипа по 6 работника на дневна смяна и 4 човека на нощна смяна към 

инсталацията за производство на въглеводородни разтворители/ 10 служителя в денонощие 

или общо 30 човека. 

 Персонал за административни дейности и ремонтно-механичен цех – 10 

човека. 

Работният процес ще бъде на две смени по 12 часа. 

Рисковите фактори на работната/трудова среда и оценката им за инвестиционното 

предложение е както следва: 

 Физични фактори: 

o Движещи се машини и механизми, остри ръбове, ъгли, грапави 

повърхнини на инструменти и др. – за предотвратяване на трудови 

злополуки персоналът ще бъде обучен за безопасно опериране на 

съоръженията и инсталациите на територията на производствената 

площадка; 

o Микроклимат – възложителят е необходимо да осигури подходяща 

температура, барометрично налягане, влажност на въздуха, подвижност 

на въздуха, йонизация в работните помещения – не се очаква опасност 

или вредности за здравето на работещите; 

o Осветеност – възложителят е длъжен да осигури подходяща 

осветеност на помещенията в съответствие с нормативните изисквания 

– не се очаква опасност или вредности за здравето на работещите; 
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o Шум – в Таблица 1.9-7 са представени нивата на шум, които ще се 

емитират по време на експлоатация от източниците, намиращи се на 

територията на площадката. Изхождайки от типа на оборудването, 

което ще се използва, по границите на площадката еквивалентното ниво 

на шум не се очаква да превишава допустимите норми от 70 dB(А). 

Степента на въздействие ще е незначителна за работниците при 

прилагане на превантивни мерки и лични предпазни средства; 

o Вибрации – при нормална експлоатация не се очаква да има възникване 

на вибрации; 

o Прах – формира се основно от складирането и транспортирането на 

суровините за производствата. За ограничаване на праха са предвидени 

необходимите затворени цикли и лични предпазни средства за 

работещите. Тези мерки намаляват до минимум нивата на прахови 

частици в работната среда. 

 Химични фактори – в производството се използват химични вещества – описани са 

подробно към точка 1.8.4. В Приложение 2 към доклада за ОВОС са представени 

копия на информационните листа за безопасност. При спазване на изискванията и 

указанията за работа с тези вещества, не се очаква риск за здравето на работещите. 

Предвидено е безопасното и съобразено с нормативните изисквания съхранение. Към 

точка 1.11 на доклада за ОВОС са описани допълнителни мерки, които ще бъдат 

изпълнени с оглед ограничаване на риска от инциденти и аварии; 

 Биологични фактори – в производствените цикли се използват дрожди – 

едноклетъчни гъби, причиняващи алкохолната ферментация. Не са опасни и вредни за 

здравето на работещите; 

 Психо-физиологични фактори – физически претоварвания, обездвижване, нервно-

психично пренапрежение – с осигуреният сменен режим на работа, автоматизацията 

на процесите и модерното оборудване на инсталациите и съоръженията не се очаква 

проява на такива рискове. 

В заключение, по време на експлоатацията за работниците не са налице значими 

рискове, при спазване правилата за безопасна работа. 

в) Закриване и рекултивация 

Здравният риск за работниците при извеждане от експлоатация и закриване на 

производството се очаква да бъде нормалният (като при фазата на строителство), характерен 

за подобни дейности и той следва да бъде съобразен в плана за закриване и рекултивация. 
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Териториален обхват на въздействие: на работните места 

Степен на въздействие: незначително до умерено, в зависимост от 

наличието на предпазни средства 

Продължителност на въздействието: в периода на строителство и експлоатация 

Честота на въздействието: ежедневно 

Кумулативни и синергични въздействия 

върху околната среда: 

не се очакват 

Трансгранични въздействия: не се очакват 

4.12. ДИСКОМФОРТ 

Дискомфорт за населението в най-близките до площадката жилищни сгради може да се 

очаква по време на строителството, свързано с шума, който е с временен характер и при 

спазване на препоръките на експертите, участвали в разработването на настоящия Доклад, не 

би бил съществен. Дискомфорт при експлоатацията може да се очаква само в непосредствена 

близост до съоръженията по отношение на работниците и служителите на площадката на 

ИП. Отново, при изпълнение на препоръките за запознаване на служителите с инструкциите 

за безопасност и осигуряване на необходимите предпазни средства, както и другите 

утвърдени в практиката превантивни мерки, дискомфортът за служителите ще бъде сведен 

до незначителен.  

Като цяло реализирането на инвестиционното предложение на разстояние над 1000 m 

от най-близкото населено място не следва да създаде дискомфорт в района. 

4.13. ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

а) Строителство 

По време на строителните дейности ще се генерира шум предимно от работата на 

строителната техника.  

В зависимост от техническото състояние на техниката, очакваните нива на шума 

непосредствено до източника ще са в границите от 80÷max105 dB(A). За изчисляване на 

разстоянието, до което ще има някакво негативно влияние от работата на машините (шум над 

допустимите норми за жилищни територии и зони – 55 dB(A)), е използван Методът за 

отчитане на шума от локални и промишлени източници – „Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за 

показателите за шум в околната среда...”. Използвана е следната формула: 

∆Lразст.= LАекв,T(*) - LАтер,Т - ∆Lекр, където: 
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- ∆Lразст. - намаляването на нивото на шума в dB(А) в зависимост от разстоянието (мястото на 

въздействие), определено по графиката на фиг. 4.1 от Наредба № 6. 

 

Фигура 4.13-1 Определяне на ∆Lразст. - намаляване на нивото на шума в dB(А) в 

зависимост от разстоянието r 

- LАекв,T(*) е изходното еквивалентно ниво на източника на шум в dB(А) – в случая максималния 

шум, който ще се отделя при работата на машините – 105 dB(A). 

- LAтер,Т - еквивалентните А – претеглени нива на шума в местата на въздействие –допустимата 

норма на шума за жилищни територии и зони е 55 dB(A) през деня. 

- ∆Lекр - намаляването на нивото на шума в dB(А) от зелени насаждения и др. – в най лошия случай, 

намаляването е 0 dB(A). 

Съгласно изчисленията по методиката в радиус от 100 m от източника на шум, 

максималното шумово натоварване ще е до 55 dB(A), а на 150÷200 m от източника на 

шум, максималните стойности ще са до 45 dB(A) и въздействието върху околната среда ще 

е незначително. 

Максималното ниво на шума в местата на защита (най-близката жилищна сграда) се 

очаква да бъде максимално 28 dB(A), което е под фоновите нива на шум характерни за тихи 

населени места.  

Не се очаква вредно въздействие и върху комфорта на хората намиращи се в 

чувствителни обекти (училища, детски градини, болници и др.). В района на най-близките 

чувствителни обекти (ЦДГ Здравец, гр. Болярово, СОУ Д-р Петър Берон и др.), шумовите 

нива ще бъдат незначителни – под 20 dB(A).  

Промишлената и строителна техника, която ще се използва по време на 

строителството не е източник на магнитни, електромагнитни, топлинни и други видове 

лъчения. 

По отношение на фактора шум Възложителят ще изпълни своите задължения 

съгласно изискванията на „Наредба № 2 за защита на работещите от рискове, свързани с 
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експозиция на шум при работа”, като осигури максимални нива на шума в работната среда 

не повече от 85 dB(A), a при необходимост – и необходимите организационни мерки за 

намаляване вредното въздействие на този фактор (подходящ режим на труд и почивка на 

работещите, индивидуални предпазни средства и др.). 

При заваръчните дейности се наблюдава комбиниран ефект на химическа експозиция 

и лъчиста енергия - ултравиолетова и инфрачервена, както и лъчи от видимия спектър. 

Интензивността на инфрачервената радиация е различна и варира от 100 до 2450 W/m² в 

зависимост от техническите характеристики и масата на загретия метал. За ултравиолетовото 

излъчване се посочва сумарна спектрална плътност на разстояние 1 m. От зоната на 

загряване - 0,4 - 162 W/m². Инфрачервената и ултравиолетовата радиация имат въздействие 

върху зрителния анализатор, поради което е необходимо да се работи с лични предпазни 

средства, като очила или шлемове. 

б) Експлоатация 

Основни източници на шум в новата инсталация ще са въздушни вентилатори, 

компресори, помпи, ел. двигатели, охладителни кули, мелници, парогенератори/тръбна пещ, 

вътрешнозаводски транспорт и др. Очаква се шумът в работната среда да бъде под 

установената норма от 85 dB(А). 

В Таблица 1.9-7 са представени нивата на шум, които ще се емитират по време на 

експлоатация от източниците, намиращи се на територията на площадката. Изхождайки от 

типа на оборудването, което ще се използва, по границите на площадката еквивалентното 

ниво на шум не се очаква да превишава допустимите норми от 70 dB(А). 

Промишленият източник на шум се огражда от контур с размери 160m/90m (около 

инсталацията за производство на етерични масла, складовите стопанства, операторна 

въглеводородни разтворители, тръбна пещ, водоохладителните кули и ферментаторите за 

етанол на Фигура 1.3-3) или с площ 14 400 m
2
.  

За да се анализира въздействието от експлоатацията на предприятието на 

„Химиндъстриис” ООД върху шумовото натоварване на най-близките места обект на защита 

ще се извърши следното: 

- изчисляване на максималното ниво на обща звукова мощност излъчвана в 

околната среда от геометричния център на новата инсталация;  

- следва изчисляване нивото на шума в мястото на въздействието вследствие 

експлоатацията на новата инсталация. Изчисленията са съгласно утвърдени методики. 



Доклад за ОВОС на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, 

въглеводородни разтворители и спирт” 

212 

 

Изчисляване на максималното ниво на обща звукова мощност излъчвана в 

околната среда от геометричния център на новата инсталация: 

Новата инсталация се разглежда като точков източник на шум, разположен в 

геометричния център на завода. Съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. граничните 

стойности на нивата на шума на производствено-складови територии и зони са до 70 dB(A). 

За целите на оценката на шумовото въздействие на новия завод върху околната 

среда е приет най-лошия сценарии, при който дейностите в обекта емитират шум, който 

достига граничните стойности по контура – 70 dB(A). Измерителният контур ще се 

разположи около основните източници на шум, като линейния ѝ размер не надвишава 500 m. 

Нивото на общата звукова мощност Lp, dB(A), излъчвана в околната среда от 

геометричния център на площадката, ограничена от измерителния контур, се определя 

съгласно Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда 

от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие по 

формулата: 

    ̅      
  

  
        , където: 

 е средното ниво на шума по измерителния контур - 70 [dB(A)]; 

S площта, ограничена от измерителния контур, [m
2
] – 14 400 m

2
 

So =1 m
2
 . 

Максималното изчислено ниво на обща звукова мощност излъчвана в околната 

среда от геометричния център на новата производствена площадка е 114,6 dB(A). 

Отново отбелязваме, че изчислените 114,6 dB(A) се отнасят за теоретично възможно 

най-лошия вариант, при който средното ниво на шума по измерителния контур отговаря на 

нормативно ограничените 70 dB(A).  

Нивото на шума в мястото на въздействието се изчислява по формулата: 

                      , където: 

- Lр е нивото на общата звукова мощност – 114.6 dB(A); 

- r – разстоянието между избраната точка и геометричния център на площта, 

ограничена от измерителния контур, m;  

- kn  - коефициент, отчитащ допълнителното намаляване на нивото на шума в 

зависимост от поглъщащите качества на земната повърхност.  

kn =1.4÷1.2 при земна повърхност, покрита с дървета и храсти; 

kn =1.1 при затревена земна повърхност; 

kn = 1.0 при земна повърхност с рохкава пръст; 

kn =0.9-0.8 при повърхност, покрита с асфалт, лед или вода. 

L
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Между източника на шум и близките обекти на защита има затревена земна 

повърхност. За kn се приема стойност 1.1. 

Съгласно 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, методите за оценка на стойностите 

на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, 

граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони в 

урбанизираните територии и извън тях, са: 

- за жилищни зони и територии – 55 dB(A) (ден), 50 dB(A) (вечер), 45 dBA 

(нощ); 

- за зони за учебна дейност - 45 dB(A) (ден), 40 dB(A) (вечер), 35 dBA (нощ). 

Най – близките жилищни постройки до геометричния център на инсталацията са на 

разстояние над 1300 m западно от площадката. Съгласно изчисленията по методиката, на 

границата на жилищните зони, максималното шумово натоварване ще бъде под 38 dB(A) за 

с.Мамарчево и 31 dB(A) за гр. Болярово. 

С помощта на методиката, е изчислена и шумозащитната зона около промишления 

източник. Дейностите, които ще се извършват на площадката е възможно да са източник на 

наднормен шум в радиус до 630 m за нощен период, 370 m за вечер и 220 m за дневен период 

от геометричния център. Това е възможно най-лошия прогнозно изчислен вариант.  

Отчитане на нивото на шума в места подложени на усилена защита: 

Най-близките обекти са (вж. Фигура 1.3-4): 

 ЦДГ „Здравец“, гр. Болярово (поз. 4 на Фигура 1.3-4), на разстояние над 3 km 

север-североизточно от геометричния център на площта, ограничена от измерителния 

контур; 

 СОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Болярово (поз. 3 на Фигура 1.3-4), на разстояние 

над 3.3 km север-североизточно от геометричния център. 

Съгласно „Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната 

среда...”, граничните стойности на дневните нива на шума в зоните подлежащи на усилена 

защита са под 45 dB(A). Разстоянието от инсталацията до обектите подлежащи на усилена 

защита е достатъчно за да се гарантира, че няма да има шумово натоварване над допустимите 

нива. Максималните очаквани шумови нива са както следва: 

 30 dB(A) в района на ЦДГ „Здравец“, гр. Болярово; 

 29 dB(A) в района на СОУ „Д-р Петър Берон“. 
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Изводи: 

1. В резултат на реализацията на ИП, въздействието на шума ще е локално върху 

площадката. Няма да има повишаване на фоновия шум в жилищните райони над 

допустимите стойности. 

2. Степента на въздействие ще е незначителна за работниците при прилагане на 

превантивни мерки и лични предпазни средства. 

Териториален обхват на 

въздействие: 

локален 

Степен на въздействие: незначителна 

Продължителност на 

въздействието: 

в пряка връзка с всеки един от етапите 

Честота на въздействието: ежедневно 

Кумулативни и синергични 

въздействия върху околната 

среда: 

не се очакват 

Трансгранични въздействия: не се очакват 

4.14. ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

а) Строителство 

Отпадъци 

Основните отпадъци, които ще се отделят при строежа на сградите, монтажа на 

подземни комуникации, както и монтажа на новото оборудване, са строителните отпадъци.  

Възложителят следва да организира тяхното екологосъобразно събиране в сменяеми 

контейнери, разположени на подходящи места, в зависимост от воденето на строителния 

процес. На този етап следва да се сключи и договор с фирма/и притежаващи регистрация по 

чл. 78 за транспортиране и разрешително по чл. 67 на ЗУО за обезвреждане на отпадъците - 

за извозване и обезвреждане на тези отпадъци.  

По време на строителните работи, твърдите отпадъци ще включват малки количества 

от инертни строителни материали (тухли, бетонови парчета, дървени парчета, арматура), 

отпадъци от метален скрап, отпадъци от опаковки и битови отпадъци.  

Земните маси, получени при изкопни работи ще бъдат използвани за:  

• обратни насипи след отстраняване на хумусния слой 

• предаване на лицензирана фирма за последващо рециклиране. 
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Следва да се има предвид, че съгласно чл. 2, ал. 2, т. 4 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) изкопаните земни маси по време на строителството, които ще се 

използват за обратни насипи, не представляват отпадъци, т.к. ще се използват в естественото 

им състояние за строителни цели, в рамките на промишлената площадка. 

Управлението на образуваните строителни отпадъци следва да се извършва при 

условията и по реда на Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Обн. ДВ. 

бр.98 от 8 Декември 2017г.). 

Дейностите по управление на образуваните строителни отпадъци на територията на 

обекта включват събиране, предварително съхраняване, оползотворяване в обратни насипи 

на промишлената площадка и предаване на част от отпадъците за оползотворяване. 

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗУО и чл. 4 от Наредбата за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, ще се предприемат 

необходимите мерки за оползотворяване на отпадъците в съответствие с йерархията за 

управление на отпадъците и при спазване на изискванията за опазване на човешкото здраве и 

околната среда 

На последващ етап от проектирането, преди реализацията на ИП ще се изготви План 

за управление на строителните отпадъци, в който следва да се отчете, че лицата, при чиято 

дейност се образуват строителни отпадъци, прилагат като приоритетен ред следната 

йерархия при управлението им: 

1. Предотвратяване; 

2. Подготовка за повторна употреба; 

3. Рециклиране на отпадъците, които не могат да бъдат повторно употребени; 

4. Оползотворяване в обратни насипи; 

5. За оползотворяване за получаване на енергия – които не могат да бъдат 

рециклирани и/или материално оползотворени; 

6. Обезвреждане – които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени 

и/или рециклирани по предходните точки. 

Отпадъците, годни за рециклиране ще се събират разделно във варели или контейнери 

и ще се предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл. 35 и/или с организация по оползотворяване. Специално 

внимание следва да се отдели на неметалните отпадъчни материали и на рециклируемите 

пластмасови отпадъци. 
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Във връзка с управлението на дейностите по отпадъците на територията на обекта, 

Възложителят и Строителният надзор ще извършват: 

- периодичен контрол за спазване на изискванията за разделно събиране на 

отпадъците; 

- проверка на състоянието на площадките за съхраняване на отпадъците и 

почистване на евентуални замърсявания; 

- поддържане на отчетна информация за предаване на отпадъците; 

- осигуряване на необходимите договори с лица, които притежават разрешение, 

комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната 

дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата за класификация на 

отпадъците; 

- своевременно предаване на отпадъците за последващо оползотворяване. 

В изпълнение изискванията на чл. 10 от Наредбата за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, ще бъде изготвен отчет за 

изпълнение на Плана за управление на строителни отпадъци - съгласно приложение № 6 на 

Наредбата. 

Опасни вещества 

Опасните вещества по време на строителството са преди всичко горивата, маслата и 

смазките за строителната техника. Предвижда се зареждането на техниката с горивни 

материали, както и подмяната на масла да става извън територията на обекта, за да няма 

предпоставки за разливи и вторични замърсявания на почви и води. 

Възможното въздействие върху човека и компонентите на околната среда на някои 

вещества от този етап е представено в Таблица 1.8-4 и Таблица 1.8-8. 

Таблица 4.14-1 представя възможните опасни вещества, смеси и прахове в етапа на 

строителство и техните източници. 

Таблица 4.14-1 Източници на опасни химични вещества и смеси в етапа на 

строителство 

Наименование 

Химичен състав 

Източник Опасност за здравето и за околната 

среда 

Въглеродни оксиди, 

азотни оксиди и серни 

оксиди, ЛОС, ПАВ* 

Емисии от изгорели двигателни газове 

от строителни машини 

Дразнители. Вредни. Алергени. 

Мутагени. Опасни за околната среда. 

Почвен прах (ФПЧ) със 

свободен кристален 

силициев диоксид  под 2 %    

Прах при строителни, изкопни, и 

товаро-разтоварителни работи.  

Замърсени вътрешни пътища, 

Дразнене на горните дихателни пътища 

(ГДП), очите и кожата.  
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Наименование 

Химичен състав 

Източник Опасност за здравето и за околната 

среда 

площадки и рампи. 

Прах (ФПЧ), замърсен с 

тежки метали, части от 

батерии (кадмий, никел) 

Неправилно и дълготрайно 

съхранение на опасни отпадъци  

Вреден. Дразнител. Алерген. Опасност 

от хронични  заболявания на нервната, 

кръвотворната система, черния дроб, 

бъбреците, отдалечени ефекти. 

Прах (ФПЧ)  от инертни 

негорими  материали 

Неправилно и дълготрайно 

съхранение на  отпадъците  на 

открито. 

Дразнене на горните дихателни пътища 

(ГДП), очите и кожата. 

ПАВ* -  Полициклични  ароматни въглеводороди 

Предвижда се използваните дизеловите горива за строителната техника да бъдат с 

добро качество и да съответстват на изискванията на Наредба за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол (ДВ бр. 

66/2003 г, посл. изм. ДВ. бр.36 от 10.05.2011г.). 

Изброените очаквани опасни вещества, смеси и прахове имат здравно значение за 

работниците, ангажирани в етапа на строителство, което ще бъде поетапно. Ще бъдат наети 

фирми, които са лицензирани за специфични строителни дейности. За ограничение на риска 

съществена роля играят организации с доказан опит, използването на добре поддържани 

строителни машини и тежки товарни коли, осигуреното им зареждане с качествени горива и 

смяна на смазочните масла извън площадката обекта, ефективният инструктаж, употребата 

на лични предпазни средства и подходящо чисто работно облекло, осигуряване на условия за 

лична хигиена. 

б) Експлоатация 

Отпадъци 

Опасните отпадъци следва да се събират на обозначени площадки и периодично да се 

извозват от фирми, притежаващи разрешително по чл. 67 на ЗУО. 

В Таблица 1.9-5 са представени отпадъците, класифицирани съгласно Наредба 

2/2014г. и приблизителните им количества, които ще се генерират при реализация на ИП. 

Производствени отпадъци: 

 отпадък с код 02 03 04/ материали, негодни за консумация и преработване/. 

Образува се от почистване на използваната суровина (зърно) в инсталацията за производство 

на етанол, както и негодна слама.  
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 отпадък с код 02 01 03 /отпадъци от растителни тъкани/. Образува се от 

почистване на използваната суровина (етерично маслени култури) в инсталацията за 

производство на етерични масла; 

 отпадък с код 10 01 01 /сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на 

пепел от котли, упомената в 10 01 04)/. Образува се в резултат от експлоатацията на тръбната 

пещ в инсталацията за производство на въглеводородни разтворители и парогенераторите за 

производство на пара в производствения процес на етанол и етерични масла, при изгаряне на 

гориво биомаса; 

 отпадък с код 10 01 03 /увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и 

необработена дървесина/. Образува се в резултат улавянето на летящата пепел от изгарянето 

на възобновяемо растително гориво (дърва за огрев, слама и др. растителни 

селскостопански продукти) в тръбната пещ към инсталацията за производство на 

въглеводородни разтворители и парогенераторите за производство на пара в 

производствения процес на етанол и етерични масла. 

Съставът на производствените отпадъци дотук е растителен и не притежават опасни 

свойства. След въвеждане в експлоатацията на инсталацията и образуване на отпадъците, е 

необходимо да се извърши охарактеризиране на всеки отпадък, който ще се предава за 

депониране. Следва да се спазва йерархията при управление на отпадъците, като предвид 

състава им, е приложимо прилагането на „друго оползотворяване“. В тази връзка, за отпадък 

с код 10 01 01 има установена практика за използването му като продукт – подобрител за 

почви. Пепелта отговаря на изискванията на Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от 

Наредбата за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от 

пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието и Приложение № 4 към чл. 

9, ал. 1 от същата наредба. 

 Отпадък с код 16 01 17 /черни метали/. Образува се в резултат на дейността 

ремонт и производство на метални изделия в ремонтно-механичния цех; 

 Отпадък с код 16 01 18 /цветни метали/. Образува се в резултат на дейността 

ремонт и производство на метални изделия в ремонтно-механичния цех. 

Металните отпадъците, които ще се образуват от дейността на ремонтно-механичния 

цех са 100% подлежащи на рециклиране. За целта ще се сключи договор с фирма 

притежаваща съответните разрешителни за дейности с отпадъци от черни и цветни метали. 
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Отпадъци, образувани общо на площадката: 

 отпадък с код 15 01 01 /хартиени и картонени опаковки/. Образуват се в 

резултат на използване на суровини (хлебна мая и др.), които се доставят в хартиени 

опаковки и кашони.  

 отпадък с код 15 01 02 /пластмасови опаковки/. Образуват се в резултат на 

използване на суровини,които се съхраняват в пластмасови опаковки.  

 отпадък с код 15 01 03 /опаковки от дървесни материали/. Образуват се в 

резултат от доставката на суровини и материали.  

 отпадък с код 15 01 05/ композитни/многослойни опаковки /алуминиево и PVC 

фолио/. Образуват се в резултат от доставката на суровини и материали. 

Тези отпадъци са от опаковки и подлежат на предаване за последващо третиране чрез 

оползотворяване. 

Опасни отпадъци, образувани общо на площадката: 

 отпадък с код 13 01 10*/ нехлорирани хидравлични масла на минерална 

основа/. Образуват в резултат на експлоатацията и поддръжката на технологичните линии.  

 отпадък с код 13 02 05*/ нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа/. Образуват в резултат на експлоатацията и поддръжката на 

технологичните линии.  

 отпадък с код 13 05 08*/ смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-

водни сепаратори/. Образува се при изгребване на водоплътната яма за дъждовни води. 

 отпадък с код 15 01 10*/ опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни вещества/. Образуват в резултат от доставка на суровини с опасни 

свойства, използвани в процеса на производство на етанол и въглеводородни разтворители.  

 отпадък с код 15 02 02* /абсорбенти, филтърни материали (включително 

маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени 

с опасни вещества/. Образува се в резултат на използване на сорбенти, за ограничаване на 

аварийни разливи от опасни химични вещества, в т.ч. ензими, натриева основа, киселина, 

газов кондензат и др.  

Битови отпадъци: 

Отпадък с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци 

Образуват от жизнената дейност на работниците и персонала на завода. Източниците 

са битовите сгради и спомагателните звена. 

Състав на отпадъците – предимно биоразградими  

Количество: 5 t/y. 
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Отпадъци от строителни и ремонтни дейности: 

 отпадък с код 17 04 07 /смеси от метали/. Смеси от метали ще отпадат при 

ремонт на технологично оборудване и подмяна на арматурата (например различни кранове, 

водомери, разходомери и др.). Източник са производствените линии и спомагателното 

оборудване на площадката. 

Тези отпадъци ще се предават за последващо рециклиране/ оползотворяване. 

Опасни вещества 

Химичните вещества, които се предвижда да се използват при експлоатацията на ИП 

са представени в точка 1.8.4.2. Във връзка с веществата, които са класифицирани съгласно 

Приложение № 3 на ЗООС и техните количества, при реализация на ИП, предприятието не е 

класифицирано с рисков потенциал. 

Задължително е при доставка на опасни вещества и/или смеси да се изисква от 

Доставчика, Информационен лист за безопасност. Въз основа на информацията от него, 

следва да се разработят инструкции за употреба на веществата, които да са на разположение 

на хората, при складиране и манипулиране с опасните вещества. 

При складиране, в случай, че дадено вещество е класифицирано в повече от една 

категория на опасност, при планиране на мерките за безопасност следва да се вземе под 

внимание всяка една от категориите на опасност, като приоритет има тази категория, която 

представлява основната опасност при съответните условия на средата. Познаването на 

рисковете, които могат да възникнат при неправилното съхранение на опасните химични 

вещества и препарати е важна предпоставка за надеждното им складиране. При 

съхраняването на опасните химични вещества следва да се спазват изискванията на Наредба 

за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси. 

Предприемането на предпазни мерки и средства от страна на Възложителя е 

комплексна задача, включваща обща оценка на негативните въздействия на химичните 

вещества и препарати (смеси) не само върху човешкото здраве, но и върху състоянието на 

околната среда и материалните блага. 

в) Закриване и рекултивация 

На този етап въздействието на отпадъците и опасните вещества се свежда до 

въздействие на строителни и битови отпадъци от жизнената дейност на работниците. В плана 

за закриване и рекултивация на площадките на инсталацията следва да бъдат детайлно 

описани дейностите на този етап и отговорните лица. 
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Изводи: 

1. В резултат на реализацията на ИП, въздействието на отпадъците и опасните 

вещества ще е локално върху площадката.  

2. На площадката ще се съхраняват опасни вещества под прага за класификация на 

предприятието с рисков потенциал. 

3. Степента на въздействие ще е незначителна за работниците при прилагане на 

превантивни мерки и лични предпазни средства. 

Териториален обхват на въздействие: локален 

Степен на въздействие: незначителна 

Продължителност на въздействието: в пряка връзка с всеки един от 

етапите 

Честота на въздействието: ежедневно 

Кумулативни и синергични въздействия върху 

околната среда: 

не се очакват 

Трансгранични въздействия: не се очакват 

4.15. ГЕНЕТИЧНИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 

Обектът на инвестиционното предложение не е свързан с използване и производство 

на генетично модифицирани организми. 

4.16. ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Значимостта на въздействията се определят като: 

1. преки -                  ПР 

2. непреки -               НПР 

3. кумулативни -        КУ 

4. краткотрайни -       КТ 

5. среднотрайни -       СТ 

6. дълготрайни -         ДТ 

7. постоянни -            ПО 

8. временни -             ВР 

9. положителни -       ПОЛ 

10. отрицателни -        ОТР 
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Значимостта на въздействието е оценена спрямо факторите, които замърсяват или 

увреждат околната среда по време на етапите на строителство, експлоатация и закриване на 

инвестиционното предложение (Таблица 4.16-1 до Таблица 4.16-4).  

Значимостта на въздействията в ДОВОС се определят спрямо следните компоненти 

на околната среда: 

- Атмосфера; 

- Атмосферен въздух; 

- Води; 

- Почви; 

- Земни недра; 

- Ландшафт; 

- Природни обекти; 

- Биологично разнообразие (фауна, флора); 

- Минерално разнообразие; 

- Материално и културно наследство; 

- Здравен риск. 
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Таблица 4.16-1 Характеристика на въздействието на отпадъчните газове, генерирани при реализация на инвестиционното 

предложение върху компонентите на околната среда 

№ 
Компоненти на околната 

среда 

Въздействие 

Вид на въздействието Продължителност на въздействието 

положително отрицателно пряко непряко вторично Кумулативно Краткотрайно 
Средно-

трайно 
Дълготрайно Постоянно Временно 

1. Атмосфера            

2. Атмосферен въздух            

3. Повърхностни води            

4. Подземни води            

5. Почви            

6. Биологично разнообразие             

7. Фауна и животински свят            

8. 
Материално и културно 

наследство 
           

9. Здравен риск 
работници            

население            

Легенда:  – при строителство;  – при експлоатация;  – при закриване и рекултивация; 
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Таблица 4.16-2 Характеристика на въздействието на отпадъчните води, генерирани при реализация на инвестиционното 

предложение върху компонентите на околната среда 

№ 
Компоненти на околната 

среда 

Въздействие 

Вид на въздействието Продължителност на въздействието 

положително отрицателно пряко непряко вторично Кумулативно Краткотрайно 
Средно-

трайно 
Дълготрайно Постоянно Временно 

1. Атмосфера            

2. Атмосферен въздух            

3. Повърхностни води            

4. Подземни води            

5. Почви            

6. Биологично разнообразие            

7. Фауна и животински свят            

8. 
Материално и културно 

наследство 
           

9. Здравен риск 
работници            

население            

Легенда:  – при строителство;  – при експлоатация;  – при закриване и рекултивация; 
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Таблица 4.16-3 Характеристика на въздействието на отпадъците, генерирани при реализация на инвестиционното предложение 

върху компонентите на околната среда 

№ 
Компоненти на околната 

среда 

Въздействие 

Вид на въздействието Продължителност на въздействието 

положително отрицателно пряко непряко вторично Кумулативно Краткотрайно 
Средно-

трайно 
Дълготрайно Постоянно Временно 

1. Атмосфера            

2. Атмосферен въздух            

3. Повърхностни води            

4. Подземни води            

5. Почви            

6. Биологично разнообразие            

7. Фауна и животински свят            

8. 
Материално и културно 

наследство 
           

9. Здравен риск 
работници            

население            

Легенда:  – при строителство;  – при експлоатация;  – при закриване и рекултивация; 
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Таблица 4.16-4 Характеристика на въздействието на рисковите енергийни източници (шумове, вибрации), генерирани при 

реализация на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда 

№ 
Компоненти на околната 

среда 

Въздействие 

Вид на въздействието Продължителност на въздействието 

положително отрицателно пряко непряко вторично Кумулативно Краткотрайно 
Средно-

трайно 
Дълготрайно Постоянно Временно 

1. Атмосфера            

2. Атмосферен въздух            

3. Повърхностни води            

4. Подземни води            

5. Почви            

6. Биологично разнообразие            

7. Фауна и животински свят            

8. 
Материално и културно 

наследство 
           

9. Здравен риск 
работници            

население            

Легенда:  – при строителство;  – при експлоатация;  – при закриване и рекултивация. 
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В следващите таблици е обобщен обхватът на въздействие на всеки фактор върху 

всеки компонент на околната среда, като са използвани следните означения: 

- въздействие само за площадката – С; 

- локално въздействие, до 10 km – Л; 

- регионално въздействие – Р; 

- национално въздействие – Н. 

Таблица 4.16-5 Обобщени данни за значимостта на въздействията върху 

компонентите на околната среда, на културното наследство по време на 

строителство 

Фактори 

Значими въздействия върху компонентите на околната среда 
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Емисии във 

въздуха 
 С            С 

Отпадъчни 

води 
  Л            

Отпадъци  С            С 

Рискови 

енергийни 

източници  

             С 

Дискомфорт              С 
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Таблица 4.16-6 Обобщени данни за значимостта на въздействията върху 

компонентите на околната среда, на материалното и културно наследство по време 

на експлоатация 

Фактори 

Значими въздействия върху компонентите на околната среда 
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води 
              

Отпадъци  С            С 
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Дискомфорт              С 

 

Таблица 4.16-7 Обобщени данни за значимостта на въздействията върху 

компонентите на околната среда, на материалното и културно наследство по време 

на закриване и рекултивация 

Фактори 

Значими въздействия върху компонентите на околната среда 
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Фактори 

Значими въздействия върху компонентите на околната среда 
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Дискомфорт              С 

4.17. КУМУЛАТИВЕН ЕФЕКТ 

За да се идентифицират съществуващи източници на замърсяване на околната 

среда, които биха се кумулирали с настоящото ИП са внесени Заявления за достъп до 

обществена информация до МОСВ с вх. № ЗДОИГ-22/02.03.2018г. и до РИОСВ – Стара 

Загора с вх. № 1095/01.03.2018г. Достъпът до обществена информация е предоставен от 

страна на Министерство на околната среда и водите (справка по заявление за достъп до 

обществена информация с вх.№ ЗДОИГ-22/02.03.2018 г.) и РИОСВ – Стара Загора (с 

писмо с изх.№ РД-16-1095/12.03.2018 г.). Представени са справки на 

одобрените/процедирани инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в 

близост до или в обхвата на защитени зони „Дервентски възвишение 1“ с код BG0000218 

и „Дервентски възвишения“ с код BG0002026. В Таблица 1.2-1 е описана информацията 

от справките. От предоставената информация се установи, че най-близките 

одобрени/процедирани инвестиционни предложения, планове, програми/ проекти са на 

разстояние 3÷6 km от границите на ИП. Предвидените за изграждане: 

- нефтопровод за суров нефт (вж. № 1 от Таблица 1.2-1)  

- вятърни генератори в землището на с. Шарково (вж. № 15 от Таблица 

1.2-1),  

- фотоволтаичен парк в землището на с. Ситово (вж. № 26 от Таблица 1.2-1), 

 складова база за съхраняване на селскостопанска продукция в землището на 

с. Ситово (вж. № 38 от Таблица 1.2-1),  

- създаване на овощни градини в землището на с. Ситово (вж. № 39 от 

Таблица 1.2-1),  

- животновъдна ферма в землището на с. Ситово (вж. № 40 от Таблица 

1.2-1), 

- предприятие за преработка на млечни продукти в землището на с. Ситово 

(вж. № 44 от Таблица 1.2-1) 
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не е възможно да доведат до значим кумулативен ефект върху компонентите и 

факторите на околната среда. 

В близост до площадката на ИП няма други източници на замърсяване на въздуха, 

водите, почвите и/или други източници на шум в околната среда. 

4.18. ТРАНСГРАНИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Няма основание за очакване на трансгранично въздействие. 

5. ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОИЗТИЧАЩИ И ОТ: 

5.1.СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБАРЯНЕ, РАЗРУШАВАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ ОТ 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ, АКО Е ПРИЛОЖИМО 

Различните етапи на реализиране на инвестиционното предложение са подробно 

описани в точка 1.6 от настоящия Доклад. 

Вероятните последици от въздействието на ИП за околната среда, произтичащи от 

реализацията на различните етапи са разгледани подробно в Раздел 4 от настоящия 

доклад. 

5.2.ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ПО-СПЕЦИАЛНО НА ЗЕМНИТЕ НЕДРА, 

ПОЧВАТА, ВОДИТЕ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, КАТО СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД, 

ДОКОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО, УСТОЙЧИВОТО НАЛИЧИЕ НА ТЕЗИ РЕСУРСИ 

Предвижданите за използване водни ресурси са описани в точка 1.8.6.  

Използваните ресурси, суровини и материали по време на строителството са 

описани в точка 1.8.4.1, 1.8.5.1 и 1.8.5.2. 

Реализацията на ИП не предвижда използването на земните недра, почвите или 

биологичното разнообразие. 

5.3.ЕМИСИИТЕ ОТ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ШУМ, ВИБРАЦИИ, НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ И 

РАДИАЦИЯ; ВЪЗНИКВАНЕТО НА ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО И 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Емисиите вредни вещества във въздуха и въздействието им върху качеството на 

атмосферния въздух са подробно разгледани в точка 4.2 от настоящия ДОВОС. В 

Таблица 4.2-1 са представени Емисии от техниката по време на строителството. Във 

фазата на експлоатацията не се предвиждат неорганизирани източници на замърсяване. 
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Информация за организираните източници на замърсяване и анализ на въздействието 

върху КАВ в района на ИП, е представена в точка 4.2. 

Емисиите вредни вещества във водите са подробно разгледани в точка 4.3 от 

настоящия ДОВОС. 

Вибрации се очакват във фазата на строителството от строителната и тежкотоварна 

техника. На въздействието на вибрациите основно ще бъдат подложени работещите на 

обекта. Подробен анали е извършен в точка 4.13 от настоящия ДОВОС. 

Генерирането на шум по време на строителството и експлоатацията е подробно 

разгледано в точка 4.13 от настоящия ДОВОС. Извършени са изчисления за шумовото 

натоварване в най-близката жилищна зона и намиращите се в близост зони подлежащи на 

усилена защита от шум (училища, детски градини, болници, терени за отдих и рекреация 

и др.).  

На площадката на „Химиндъстриис” ООД не се предвиждат дейности по 

обезвреждане или оползотворяване на отпадъци. 

5.4.РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ИЛИ ОКОЛНАТА СРЕДА, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ИЛИ КАТАСТРОФИ 

Рисковете за човешкото здраве са подробно анализирани в точка 4.11 от 

настоящия ДОВОС.  

В точка 3.10 от настоящия ДОВОС е представена информация за наличните в 

района на ИП обекти на културното наследство. На Фигура 3.10-1 е представена карта на 

района с нанесени граници на новата инсталация на „Химиндъстриис” ООД и най-

близките обекти на културното наследство. В близост до ИП няма наличие на обекти на 

културното наследство (наземни, подземни археологически, исторически, архитектурни и 

етнографски обекти, образци на парковото изкуство и ландшафтната архитектура, 

природни ценности и др.), които да бъдат засегнати от реализацията му. Най-близките 

обекти отстоят на повече от 3 km от площадката на инвестиционното предложение 

По време на строителството и експлоатацията на обекта (вкл. при етап на 

закриване) не може да се очаква въздействие върху намиращите се в района на ИП обекти 

от материалното и културно наследство. 

Предприемането на превантивни мерки срещу недопускане възникването на аварии 

свежда риска за произшествия и катастрофи до минимум. 
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5.5.КОМБИНИРАНЕТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО С ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ 

И/ИЛИ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВСИЧКИ 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОБЛЕМИ В ОКОЛНАТА СРЕДА, СВЪРЗАНИ С ОБЛАСТИ ОТ ОСОБЕНО 

ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ, ИЛИ СВЪРЗАНИ С 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 

За да се идентифицират съществуващи източници на замърсяване на околната 

среда, които биха се кумулирали с настоящото ИП са внесени Заявления за достъп до 

обществена информация до МОСВ с вх. № ЗДОИГ-22/02.03.2018г. и до РИОСВ – Стара 

Загора с вх. № 1095/01.03.2018г. Достъпът до обществена информация е предоставен от 

страна на Министерство на околната среда и водите (справка по заявление за достъп до 

обществена информация с вх.№ ЗДОИГ-22/02.03.2018 г.) и РИОСВ-Стара Загора (с писмо 

с изх.№ РД-16-1095/12.03.2018 г.). Представени са справки на одобрените/процедирани 

инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в близост до или в обхвата на 

защитени зони „Дервентски възвишение 1“ с код BG0000218 и „Дервентски възвишения“ 

с код BG0002026. В Таблица 1.2-1 е описана информацията от справките. От 

предоставената информация се установи, че най-близките одобрени/процедирани 

инвестиционни предложения, планове, програми/ проекти са на разстояние 3÷6 km от 

границите на ИП. Предвидените за изграждане: 

- нефтопровод за суров нефт (вж. № 1 от Таблица 1.2-1)  

- вятърни генератори в землището на с. Шарково (вж. № 15 от Таблица 

1.2-1),  

- фотоволтаичен парк в землището на с. Ситово (вж. № 26 от Таблица 1.2-1), 

 складова база за съхраняване на селскостопанска продукция в землището на 

с. Ситово (вж. № 38 от Таблица 1.2-1),  

- създаване на овощни градини в землището на с. Ситово (вж. № 39 от 

Таблица 1.2-1),  

- животновъдна ферма в землището на с. Ситово (вж. № 40 от Таблица 

1.2-1), 

- предприятие за преработка на млечни продукти в землището на с. Ситово 

(вж. № 44 от Таблица 1.2-1) 

не е възможно да доведат до значим кумулативен ефект върху компонентите и 

факторите на околната среда. 

В близост до площадката на ИП няма други източници на замърсяване на въздуха, 

водите, почвите и/или други източници на шум в околната среда. 
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5.6.ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ КЛИМАТА (НАПРИМЕР 

ЕСТЕСТВОТО И СТЕПЕНТА НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ) И УЯЗВИМОСТТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПРЯМО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

Експлоатацията на инвестиционното предложение е източник на емисии на 

въглероден диоксид от ферментацията. Тези емисии не влияят пряко върху качеството на 

въздуха в района, но като парников газ, въглеродният диоксид има негативно въздействие 

върху парниковия ефект и изменението на климата. 

В глобален аспект общите парникови емисии от всички източници в България имат 

нищожно/незначително нисък дял към емисиите, които се отделят от някои развити или 

развиващи се страни.  

Дейността на „Химиндъстриис“ ООД не е в обхвата на Приложение I към 

Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 13 октомври 2003г. за 

установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на 

Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета. На площадката ще се 

експлоатират две горивни инсталации с номинална топлинна мощност по 0,85 MW и 

една– 2 MW, които са под прага за докладване на емисии от 20 MW. Процесът 

ферментация не е включен като дейност, която се стимулира намаляването на емисии на 

парникови газове по икономичен и икономически ефективен начин. 

5.7.ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЕЩЕСТВА 

С реализацията на новото ИП на „Химиндъстриис” ООД не се предвиждат 

складови наличности на опасни вещества в обхвата на Приложение 3 на ЗООС над прага 

за нисък рисков потенциал. Опасните вещества ще се съхраняват в резервоари от 

неръждаема стомана, които ще бъдат осигурени с обваловки. Обваловките ще бъдат 

изчислени да поемат цялото налично количество вещество от съответния резервоар при 

евентуален пробив.  

Като цяло не се очакват негативни последици за околната среда от употребата на 

опасните вещества. За случаи на евентуално възникнали аварийни ситуации ще бъдат 

осигурени необходимите превантивни мерки срещу недопускане замърсяване и/или 

негативно въздействие върху компонентите на околната среда. 
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6. ОПИСАНИЕ НА ПРОГНОЗНИТЕ МЕТОДИ ИЛИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ 

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРОБНОСТИ ЗА 

ЗАТРУДНЕНИЯТА (НАПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ ИЛИ 

ЛИПСА НА НОУ-ХАУ), КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е СРЕЩНАЛ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМАТА 

ИНФОРМАЦИЯ, И ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕСИГУРНОСТ 

6.1.ЗАКОНИ, НАРЕДБИ, МЕТОДИКИ, МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ, ИНСТРУКЦИИ, ЗАПОВЕДИ, 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРАВИЛНИЦИ, СТРАТЕГИИ, ПЛАН-ПРОГРАМИ И ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ 

ИЗТОЧНИЦИ ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОВОС 

Общи закони 

 Закон за опазване на околната среда (ДВ бр.91 от 25 септември 2002 г., посл. изм. ДВ. 

бр. 26 от 3 май 2019г.) 

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 31 от  12 април 

2019г.) 

Атмосфера и атмосферен въздух 

 Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45/ 1996г., посл. изм. ДВ. бр. 1 

от 3 Януари 2019г.) 

 Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии (обн. ДВ 45/ 1996г., посл. изм. ДВ. бр. 64 от 05.08.  2005г., в сила 

от 06. 08. 2006г) 

 Наредба № 12 от 30.07.10 г. за норми на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 

58/ 2010 г., посл. изм. ДВ. бр. 48 от 16.06.2017г) 

 Наредба № 2 от 19 февруари 1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в 

отпадъчни газове) на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни източници - отменена 

 Наредба № 7/1999г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

(Издадена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на 

здравеопазването, обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.) 



Доклад за ОВОС на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, 

въглеводородни разтворители и спирт” 

235 

 

 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за 

техния контрол, (обн. ДВ. бр.66 от 25.07.2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 63 от 

31.07.2018г.) 

 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 13 октомври 2003г. за 

установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на 

Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета 

 Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 13 октомври 2003г. за 

установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на 

Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета 

Източници на информация: 

 Регионални доклади за състоянието на околната среда на РИОСВ – Стара Загора 

 Национален статистически Институт 

 Климатичен справочник за НР България, БАН 1982 г. 

Методики: 

 Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества 

във въздуха, утвърдена от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-

165/20.02.2013 на МОСВ 

 Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и 

очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой 

Повърхностни и подземни води 

 Закон за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 103 от 

13.12. 2018г.) 

 Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води 

(обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 

от 23.12.2016г.) 

 Наредба № 3 от 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, (обн. ДВ бр.88/27.10.2000 г.) 

 План за управление на речните басейни 2016-2021г. в Източнобеломорски район 

 План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново 

управление 



Доклад за ОВОС на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, 

въглеводородни разтворители и спирт” 

236 

 

Източници на информация: 

 Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ – Стара Загора 

Биологично разнообразие 

• Закон за биологичното разнообразие (ДВ бр. 77/2002г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 98 

от 27.11. 2018г.); 

• Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (ДВ бр.73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5.01. 

2018г.);  

• Директива 92/43 на Съвета на ЕИО от 21.05.1992 за запазване на природните 

местообтания и на дивата флора и фауна 

Използвана литература: 

Андреев, Н. и кол. 1992. Определител на висшите растения в България. Наука и 

изкуство, София. 

Големански, В. (гл. ред.). 2011. Червена книга на България, Електронно издание. 

Т. II - Животни. Интернет адрес: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/. 

Груев, Б., Б. Кузманов. 1994. Обща биогеография. Университетско Издателство 

„Климент Охридски“, София. 

Кавръкова, В. и кол., ред. 2009. Ръководство за определяне на местообитания от 

европейска значимост в България. Второ, преработено и допълнено издание. София, 

Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и Федерация „Зелени 

Балкани”. 

МОСВ. 2013. Обща информация и данни получени в резултат на проект: 

„Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и 

видове - фаза I“. Доклади, методики и схеми за мониторинг на целеви видове и природни 

местообитания от Натура 2000. Информационна система за защитени зони от екологична 

мрежа Натура 2000, МОСВ, 2013. Интернет адрес: 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents. 

Пеев, Д. (гл. ред.). 2011. Червена книга на България, Електронно издание. Т. I - 

Растения и гъби. Интернет адрес: http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/. 

Brainerd, S. et al. (eds.). 2007. Habitat modelling – A tool for managing landscapes? 

Report from a workshop held in Sunnersta, Sweden, 14 – 17 February 2006. NINA Report 195. 

Commission of the European Communities. 1994. CORINE land cover. Интернет 

адрес: http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-part1. 

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
http://natura2000.moew.government.bg/Home/Documents
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-part1
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Davies, C. et al. 2004. EUNIS Habitat Classification Revised 2004. European 

Environment Agency. European Topic Centre on Nature Protection and Biodiversity. 

Guinochet, M. 1973. Phytosociologie. Edit. Masson, Paris, 227 p. 

Отпадъци, опасни вещества 

 Закон за управление на отпадъците, в сила от 13.07.2012 г. (Обн. ДВ. бр.53 от 13.07. 

2012г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.1 от 03.01. 2019г.) 

 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Обн. ДВ. бр. 

10 от 04.02. 2000г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26.02. 2019г.) 

 Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (изд. от Министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 

08.08.2014 г., посл. изм. ДВ. бр. 46 от 1.06. 2018г.) 

 Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, (обн. 

ДВ,бр. 43 от 7.06.2011 г.) 

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, приета с ПМС 267 от 05.12.2017 г. (Обн. ДВ. бр. 98 от 08.12. 

2017г.) 

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., посл. 

изм. ДВ. бр. 60 от 20. 07. 2018г.) 

 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 

година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви 

 Регламент ЕО 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. 

относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за 

изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на 

Регламент ЕО № 1907/2006 /ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г./ - CLP Регламент 

Източници на информация: 

 Информационни листове за безопасност; 

Здравен риск и вредни физични фактори 

 Закон за здравето (обн. ДВ бр. 70/2004 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 24 от 22.03.2019г.); 

 Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ 124/1997 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 97 от 05.12. 2017г.); 

 Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ, бр.74/2005 г., посл. изм. и доп. ДВ. 

бр.12 от 03.02. 2017г.) 
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 Закон за защита при бедствия (обн. ДВ, бр.102/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 97 от 

05.12. 2017г.); 

 Наредба № 4/14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозицията на биологични агенти при работа. (обн. ДВ, бр.105/08.11.2002г., в сила 

от 09.02.2003г); 

 Наредба № 13/30.12.2003г за защита на работниците от рискове свързани с 

експозицията на химически агенти при работа (обн. ДВ бр. 8/30.01.2004г., посл. изм. 

ДВ, бр. 73/04.09.2018г) 

 Наредба за определяне на видовете работа, за които се установява намалено работно 

време, (обн. ДВ бр.103, 23.12.2005 г., посл. изм. ДВ, бр. 67/21.08.2009г) 

 Наредба за определяне видовете работа, за които се установява допълнителен платен 

годишен отпуск, (обн. ДВ бр.103, 23.12.2005 г., посл. изм. ДВ, бр. 67/21.08.2009г) 

 Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността 

на работниците при рискове, свързани с експозиция на шум. (Обн. ДВ бр. 

70/26.08.2005г.) 

 Наредба № 6 за показателите на шум в околна среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околна среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти на шума върху здравето на населението. 

(Обн. ДВ Бр. 58, 2006 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 26/29.03.2019г) 

Източници на информация: 

 Здравеопазване 2-16 г. НСИ, 30.01.2017 г. 

Методики: 

 Метод за отчитане на шума от локални и промишлени източници – Наредба № 6 от 

26 юни 2006 г. 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 

 Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда 

от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на 

въздействие 
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6.2.ОСНОВЕН И СПЕЦИФИЧЕН ПОДХОД ИЗПОЛЗВАН ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОВОС 

Атмосфера и атмосферен въздух 

 Набиране и систематизиране на информация за транспортните и машиностроителни 

средства – вид и количество на моторните средства. Изчисляване на емисиите от ДВГ 

по утвърдени от МОСВ методики. 

 Набиране и систематизиране на информация за състоянието на атмосферния въздух в 

региона на инвестиционното намерение. Анализ и оценка на събраната база от данни 

за качеството на атмосферния въздух.  

 За оценка на емисиите се използват допустими норми за емисии на вредни вещества 

във въздуха от неподвижни източници, утвърдени с Наредба №1 от 2005г. 

 За оценка качеството на атмосферния въздух се използват норми на вредни вещества в 

атмосферния въздух, регламентирани с Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 

озон в атмосферния въздух 

Повърхностни води 

Количествена оценка: 

 Обща характеристика на повърхностните води – идентифициране, представителни 

периоди; 

 Почвени характеристики като фактор за формиране на повърхностния отток; 

 Климатични фактори, влияещи върху формиране на оттока и изменението на водния 

баланс; 

 Сезонен и годишен ход на оттока на водните обекти на територията на разглеждания 

район – оценка на екстремните и средни стойности; 

 Характеристики на речния отток, свързан и с производствената дейност, определяне 

на водния баланс; 

 Ерозионна интензивност на водосбора; 

 Водоизточници, свързани с производствената дейност;  

Качествена оценка на повърхностните води: 

 Фоново състояние на повърхностните води; 

 Съществуващи източници на замърсяване на речните течения; 

 Използване и оценка на съществуващия информационен масив за води 

 Влияние на водното количество върху качествените параметри; 

 Определяне на пунктове за бъдещия мониторинг за качеството на водите; 
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 Връзка и влияние на подземните води върху качествените характеристики; 

 Възможни източници на замърсяване на повърхностни води – производствени, 

битови, дъждовни; 

Подземни води 

 Анализ на съществуващата информация относно влиянието на физико-географски и 

геоложки фактори върху хидроложката обособеност на подземните води в 

разглеждания район 

 Ползване на информационни масиви в държавни и други информационни центрове 

(МОСВ, ИАОС, частни и др.), свързани с качествата на подземните води. 

Биологично разнообразие: 

Проучването на местообитанията и видовете е проведено през м. април 2018 г. 

Използвани са и данни от предишни проекти и проучвания в района на ИП и защитените 

зони – юни 2010, май 2012, декември 2017 г. 

Проучването на растителността, флората и фауната е извършено в границите на 150 

м буфер около границите на имота. Този буфер е възприет като максимално разстояние, 

на което могат да се очакват въздействия (безпокойство) върху по-чувствителните видове 

(грабливи птици, едри бозайници).  

Изготвена е и карта на разпространение на хабитатите в изследвания район. 

Картирането е извършено по дистанционния метод (Brainerd et al. 2007). С помощта на 

Quantum GIS 2.14.8-Essen, въз основа на сателитни изображения (Google Earth, 7.1.8.3036), 

бяха очертани ръчно, при максимално увеличение 1:2000, полигони с еднородни хабитати, 

координатна система WGS 84/UTM 35N. Принципите и методите на това картиране са 

базирани на методологията на CORINE land cover (Commission of the European 

Communities 1994). Използвани са и резултатите от проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 

2013). По време на теренната работа е извършена верификация на предварително 

очертаните полигони. Впоследствие са нанесени необходимите корекции и е извършена 

класификация на хабитатите по EUNIS (Davies et al. 2004). 

 

Растителност и растителни видове 

По време на теренната работа бяха направени описания на характерни места с цел 

получаване на максимално добра представа за естествените местообитания в района на 

проучването. Приложен е маршрутният метод за описание на определените съобщества. 

Геоботаническите описания са с видови имена по Андреев и кол. (1992), а оценките на 
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растителните видове са съгласно петстепенната скала на Браун-Бланке (Guinochet 1973). 

За идентифицирането на природните местообитания са ползвани „Ръководство за 

определяне на местообитания от европейска значимост в България” (Кавръкова и кол. 

2009), както и системата EUNIS (Davies et al. 2004). 

 

Животински видове 

Проучването на терен на земноводни, влечуги и бозайници бе извършено по 

маршрутния метод – с умерен ход изследователя оглежда терена от двете си страни. 

Специфични микрохабитати – напр. купчини камъни, локви, корита на чешми, бяха 

изследвани по-обстойно. Установени индивиди или следи от жизнената им дейност 

(стъпки, екскременти, убежища и пр.) бяха регистрирани с помощта на GPS устройства. В 

границите на изследвания район бе извършвана и оценка на пригодността на отделните 

терени като местообитания за консервационно значими безгръбначни, както и 

наличие/отсъствие на потенциални убежища за прилепи. 

При проучването на орнитофауната са използвани маршрутния метод и 

стационарни наблюдения. При движението по маршрут се записва часа на наблюдение на 

отделните индивиди (с точност до няколко минути). Това дава възможност за определяне 

приблизителното им местоположение по данните от трака на GPS устройство. Птиците са 

установявани чрез преки визуални наблюдения и акустично по техните видово 

специфични звуци. При визуалните наблюдения са използвани бинокъл с приближение 

10х50.  

Изчисленията и анализите на въздействията върху растителността и местообитанията 

на видовете (засегнати площи, отстояния, риск от смъртност, вероятност за безпокойство) 

са извършени в ГИС среда (Quantum GIS 2.14.8, Google Earth, 5.2.1.1588) на база 

извършеното от нас картиране и данни от проект "Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ 

2013). 

Отпадъци и опасни вещества 

 Количествена и качествена оценка на входящите суровини и материали, както и на 

получените продукти и отпадъци;  

 Класификация на отпадъците по Наредба 2/2014 г. за класификация на отпадъците; 

 Идентифициране, описание и класификация на опасните отпадъци и посочване на 

начините за прилагане на нормативните изисквания за тяхното третиране; 
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 Идентифициране, описание и класификация на химичните вещества и смеси, които се 

управляват по нормативната база. 

Здравен риск 

При оценката на общото здравно състояние на населението се използват: 

 Статистични данни и анализи на заболеваемостта. Вземат се предвид класическите 

показатели – честота и структура на заболеваемостта. Данните се сравняват със 

средните показатели за страната и се анализират във връзка със: а) екологичната 

обстановка, при което се използват данни от един достатъчно дълъг за конкретния 

случай ретроспективен период; б) социалния статус на населението; в) географските 

особености на района. 

 Статистични данни за смъртността, заболеваемостта и болестността от местните 

(РЗИ) или национални анализи (ако има такива) 

 Информация от местните лечебно-профилактични заведения. 

 Литературни данни за здравния ефект на конкретните замърсители на околната среда. 

 Оценката на здравното състояние на работниците се извършва на основата на 

данни от: данни за заболеваемостта с временна нетрудоспособност по 

показателите честота, тежест, структура на заболеваемостта. Анализ на тези 

данни във връзка с факторите на работната среда и трудовия процес; данни от 

резултатите от профилактичните прегледи и анализиране с факторите на 

работната среда; анализ на професионалните болести; анализ на трудовите 

злополуки; литературни данни и данни от собствени изследвания относно 

здравния ефект на факторите на работната среда и трудовия процес.  

 Прогнозата за въздействието на промените в околната среда и работната среда се 

извършва чрез екстраполиране на данните от настоящото здравно състояние и 

промените, които биха могли да настъпят при реализиране на инвестиционното 

предложение. 

Вредни физични фактори 

Набиране на информация за съществуващите източници в района; 



Доклад за ОВОС на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, 

въглеводородни разтворители и спирт” 

243 

 

7. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ, 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ - 

ПРЕМАХВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 

ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, И 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (НАПРИМЕР 

ИЗГОТВЯНЕТО НА АНАЛИЗ СЛЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ), КАТО СЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ ДО 

КАКВА СТЕПЕН ЩЕ БЪДАТ ИЗБЕГНАТИ, ПРЕДОТВРАТЕНИ, НАМАЛЕНИ 

ИЛИ ПРЕМАХНАТИ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ 

ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ; ОПИСАНИЕТО ТРЯБВА ДА 

ОБХВАЩА КАКТО ЕТАПА НА СТРОЕЖ, ТАКА И ЕТАПА НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ДА СЪДЪРЖА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ 

В този раздел са предложени основните мерки за недопускане и/или минимизиране 

на вредните въздействия върху компонентите на околната среда и здравето на хората при 

реализация на инвестиционното предложение. Те са изготвени и изцяло съобразени с 

изискванията на българското и европейско законодателство. 

Препоръчаните от експертите мерки са представени в следващата таблица, като те 

са предвидени за всички фази на реализация – проектиране, строителство, експлоатация, 

закриване и рекултивация на инвестиционното предложение и е представен и вероятният 

ефект от тяхното прилагане. 
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Таблица 7 Предвидени мерки за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда от реализацията на 

инвестиционното предложение 

№ Мерки 

Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

1.  
Да се предвидят растителен пояс и зелени площи на 

територията на инвестиционното предложение. 
Проектиране 

Опазване на околната среда и здравето на 

населението 

2.  

Едновременно с разработване на проект за строителство да се 

проектира и рекултивация с ландшафтно устройство на 

нарушените от строителството терени. В проекта да се 

предвиди при евентуални изкопни работи съхраняването на 

място на хумусния пласт, който може да се използва за 

рекултивация на площадката. 

Проектиране 

Възстановяване на почвите и ландшафтно 

устройство на терена 

3.  
Да се предвиди мониторинг и контрол на интензитетите на 

физическите фактори на работната среда. 
Проектиране 

Опазване здравето на работещите. 

4.  

Да се предвидят технически мероприятия за елиминиране или 

намаляване на физическите и химически неблагоприятни 

фактори на работната среда. 

Проектиране 

Опазване здравето на работещите. 

5.  

Операторът да изготви собствена оценка на възможни случаи 

на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени 

екологични щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от 

Наредба № 1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителни 

мерки в предвидените от Закона за отговорността за 

Проектиране  Спазване на изискванията на нормативната 

уредба по предотвратяване и ограничаване 

на екологични щети 
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№ Мерки 

Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за 

минималния размер на разходите за тяхното изпълнение 

6.  
Изготвяне на програма за собствен мониторинг на емисиите 

вредни вещества в атмосферния въздух 
Проектиране 

Контрол и опазване качеството на 

атмосферния въздух 

7.  
Проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за 

улавяне на прах от изпускащите устройства на площадката 

Проектиране/ 

Строителство 

Опазване качеството на атмосферния 

въздух 

8.  
Изготвяне на програма за собствен мониторинг на подземните 

води 
Проектиране 

Контрол и опазване качеството на 

подземните води 

9.  

Проектиране и изграждане на разделна канализационна 

система за битово-фекални и атмосферни води с водоплътни 

ями  

Проектиране/ 

Строителство 

Опазване повърхностни и подземни води 

от замърсяване 

10.  
Проектиране и изграждане на пречиствателно съоръжение за 

производствените отпадъчни води. 

Проектиране/ 

Строителство 

Опазване повърхностни и подземни води 

от замърсяване 

11.  
Проектиране и изграждане на водоплътни черпателни ями за 

битово-фекалните и производствените отпадъчни води. 

Проектиране/ 

Строителство 

Опазване повърхностни и подземни води 

от замърсяване 

12.  

Проектиране и изграждане на резервоар за задържане на 

разливи на продукти или суровини и на замърсени води от 

мероприятия по пожарогасене в случай на авария на 

територията на обекта. 

Проектиране/ 

Строителство 

Опазване повърхностни и подземни води 

от замърсяване 

13.  Проектиране и изграждане на обваловки към резервоарите за Проектиране/ Опазване повърхностни, подземни води и 
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№ Мерки 

Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

ОХВ, които да бъдат оразмерени така, че при евентуален 

пробив на резервоар да може да поеме цялото количество 

Строителство почви от замърсяване 

14.  

Строителството да започне извън периода 1 май – 25 юли или в 

дните непосредствено преди строителството да се извърши 

орнитологичен мониторинг, доказващ липсата на гнездене на 

видовете ливаден блатар (Circus pygargus), малък ястреб 

(Accipiter nisus), късопръст ястреб (Accipiter brevipes) и 

обикновен мишелов (Buteo buteo) в периметър до 150 m от 

границите на строителната площадка 

Строителство 

Опазване биологичното богатство в района 

15.  

Да не се допуска строителство през нощта (между 20:00 и 7:00 

ч.) Строителство 

Недопускане безпокойство за 

нощноактивни видове, вкл. прилепи, вкл. 

такива, предмет на опазване в ЗЗ 

16.  

Да не се застрояват, вкл. да не се ограждат, тревните и 

храстовите местообитания в най-източната част на имота 

(местообитания с кодове E2.7, E5.1, F3.11, G5.1 – вж. Прил. 

V.1.1-1) – ивица с ширина около 30 м от източната граница 

Строителство 

Запазване характера на растителността в 

съседните терени, вкл. в ЗЗ. Подобряване 

биокоридорните функции на дерето 

източно от имота, като елемент на ЗЗ 

„Дервентски възвишения 1“ 

17.  

За намаляване на прахоотделянето, особено при сухо и 

ветровито време е необходимо оросяване на строителната 

площадка и редовно измиване на пътищата, по които ще се 

Строителство 

Опазване на качеството на въздуха. 
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№ Мерки 

Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

осъществява транспорта. 

18.  

За предотвратяване изнасянето на кал от строителната 

площадка, което ще доведе до замърсяване на шосетата и при 

изсъхване ще се бъде източник на прах, е необходимо редовно 

измиване на гумите на тежкотоварните машини напускащи 

строителния обект. 

Строителство 

Опазване на качеството на въздуха. 

19.  

За намаляване на емисиите от ДВГ е необходимо да се 

гарантира поддържане на техниката и пътищата в добро 

състояние и извършва контрол върху качеството на горивото. 

Строителство 

Опазване на качеството на въздуха. 

20.  

Рационална организация на територията по време на 

строителството. Да не се използват площи, извън работната 

площадка. 

Строителство 

По-малко отъпкване на земите и почвите в 

района на инвестиционното предложение. 

 

21.  

Излишните земни маси по време на строителството да се 

използват за обратен насип при вертикалната планировка на 

терена. 

Строителство 

Екологосъобразно управление на 

отпадъците 

22.  

Излишните земни маси и строителните и битови неопасни 

отпадъци по време на строителството да се извозват 

своевременно до определените им от Общината депа.  

Строителство 

Избягва се разхищението на земни маси и 

замърсяването на съседните земи. 

23.  
Извозването на строителните отпадъци от обекта да се 

извършва по транспортна схема, съгласувана от Община 
Строителство  

Предотвратяване на нерегламентирано 

освобождаване на строителни отпадъци 
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№ Мерки 

Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

Болярово 

24.  

Да се работи с изправни машини и оборудване и да се спазва 

строителна дисциплина. Строителство 

Избягване на аварийни ситуации и залпови 

изпускания на нефтопродукти и други 

замърсяващи вещества. 

25.  

Дизеловите горива за строителната техника да съответстват на  

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол, обн. ДВ. бр.66 от 

25.07.2003г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24.10.2014г.  

Строителство 

Опазване на компонентите на околната 

среда 

26.  

Да се осигури добра организация на движението на 

транспортните, изкопни и строителни машини с цел 

минимизиране на неорганизираните емисии от тях и осигури 

необходимата безопасност на движението. 

Строителство 

Намалява се уплътняването и ерозията 

върху площта на строителния обект и 

съседните парцели. Намалява се 

замърсяването с прахо-газови емисии и със 

земни маси съседните земи. 

27.  

Зареждането на строителната техника с горивни материали, 

както и подмяната на масла следва да става извън територията 

на обекта. 

Строителство 

Опазване на почвите и водите от 

замърсявания чрез разливи и течове. 

28.  

С оглед ограничаване на въздействието на физическите 

фактори на работната среда, работниците да бъдат снабдявани 

с лични предпазни средства - очила и шлемове за 

изпълняващите заваръчна работа, противопрахови маски, 

Строителство 

Опазване здравето на работниците и 

осигуряване на безопасни условия на труд. 
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№ Мерки 

Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

антифони, ръкавици и др. в зависимост от спецификата на 

работата. 

29.  

За ограничаване на трудовите злополуки по време на 

строителните работи, между строителната фирма, фирмите 

подизпълнители и „Химиндъстриис” ООД, да се разработи 

съвместен план (програма) по безопасност на труда. 

Строителство 

Опазване здравето на работниците и 

осигуряване на безопасни условия на труд. 

30.  

С оглед ограничаване на вредното въздействие на 

неблагоприятния микроклимат, работниците да бъдат 

снабдявани с подходящо за сезона работно облекло. 

Строителство 

Опазване здравето на работниците и 

осигуряване на безопасни условия на труд. 

31.  

Съгласно нормативните изисквания (с оглед намаляването на 

физическото натоварване, преумората и развитието на скелето-

мускулни заболявания), да се въведат режимите на труд и 

почивка по време на работа. 

Строителство 

Опазване здравето на работниците и 

осигуряване на безопасни условия на труд. 

32.  
Достъпът да е разрешен само за определени работници. Строителство/ 

Експлоатация 

Осигуряване на безопасни условия на труд 

33.  
Сключване на договор с фирма и редовно почистване на 

канализацията и водоплътните ями. 
Експлоатация 

Недопускане замърсяване на околната 

среда с отпадъчни води 

34.  
Извършване на периодични проверки на състоянието на 

обваловките. 
Експлоатация Контрол за недопускане на аварии 

35.  Осигуряване на сорбиращ материал на склад за евентуални Експлоатация Контрол върху разливи извън 
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№ Мерки 

Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

разливи на ОХВ. обвалованите площи и почистване 

36.  

След започване на експлоатацията да се измерят факторите на 

работната среда и се извърши оценка на риска на всички 

работно места. 

Експлоатация 

Опазване здравето на работниците и 

осигуряване на безопасни условия на труд. 

37.  

Работниците трябва добре да са обучени по отношение на 

дейностите които ще извършват и запознати с рисковете за 

здравето и безопасността по време на работа. 

Експлоатация 

Опазване здравето на работниците и 

осигуряване на безопасни условия на труд. 

38.  

След изграждане и пускане на съоръженията в експлоатация да 

бъдат извършени измервания и установени шумовите полета на 

територията на обектите и на границите им с прилежащите 

територии в случаите на максимални шумови натоварвания. 

Експлоатация 

Опазване здравето на работниците и 

населението. 

39.  

Провеждане на технически мероприятия за елиминиране или 

намаляване на физическите и химически неблагоприятни 

фактори на работната среда. Разнообразието от неблагоприятни 

и вредни за здравето фактори на работната среда и трудовия 

процес изисква при оценката на риска разработване на 

конкретни мероприятия за  отделните работни места. 

Експлоатация Опазване здравето на работещите. 

40.  

Необходимо е да се разработи План за аварийни ситуации за 

всички етапи от производството, инсталации и съоръжения 

(основни и спомагателни). 

Експлоатация 

Опазване здравето на работниците и 

населението, както и всички компоненти 

на околната среда. 
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№ Мерки 

Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

41.  

Да се разработи дългосрочна програма за обучение по 

здравословни и безопасни условия на труд за предотвратяване 

на аварии, пожари и злополуки с вредни суровини, работа с 

опасни химически вещества, които са обект на използване. 

Експлоатация 

Превантивна мярка за опазване здравето 

на работниците и населението, както и 

компонентите на околната среда. 

42.  
Да не се допуска нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на 

територията на промишлената площадка. 

Експлоатация Екологосъобразно управление на 

отпадъците 

43.  

Изработване на фирмена документация (инструкции, 

процедури, длъжностни характеристики), в които да са 

конкретизирани задълженията на съответното лице, свързани с 

опасните химични вещества. 

Експлоатация Опазване на компонентите на околната 

среда и минимален здравен риск 

Контрол върху опасните вещества 

44.  

Сключване на договори с фирми, притежаващи регистрация по 

чл. 78 за транспортиране и разрешително по чл. 67 на ЗУО за 

обезвреждане на отпадъците. 

Експлоатация 

Екологосъобразно управление на 

отпадъците. 

45.  
Осъществяване на вътрешнофирмен контрол на дейностите по 

управление на отпадъците. 
Експлоатация 

Екологосъобразно управление на 

отпадъците. 

46.  

При ландшафното оформяне на обекта да не се използват 

инвазивни видове - Ailanthus altissima, Robinia pseudoacatia, 

Amorpha fruticosa, Fallopia japonica, Gleditsia triacanthos, 

Pueraria lobata и др. 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване на биологичното богатство в 

района 

47.  Да се спазват всички инструкции за работа с опасни вещества и Експлоатация Превенция за опазване на здравето на 
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Период (фаза) 

на изпълнение 
Резултат 

тези по БХТПБ. Закриване и 

рекултивация 

хората и компонентите на околната среда 

48.  

Работниците да бъдат обучени за използване на предвидените 

средства за предотвратяване и ограничаване на аварийни 

ситуации. 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Превенция за аварийни ситуации. 

49.  
Да се следят определените параметри за качество на 

подземните води от компетентните органи. 

Закриване и 

рекултивация 

Опазване качеството на подземните води. 
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8. ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ 

БЕДСТВИЯ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГО; СЪОТВЕТНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА Е ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ ОЦЕНКА НА РИСКА; 

ОПИСАНИЕТО ВКЛЮЧВА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ СМЕКЧАВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ТЕЗИ СЪБИТИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КАКТО И ПОДРОБНОСТИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТТА И ЗА 

ПРЕДЛАГАНОТО РЕАГИРАНЕ ПРИ ТАКИВА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 

8.1.ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ОТ 

ОЦЕНКАТА НА РИСКА 

Неприложимо.  

На площадката на новата инсталация не съществуват условия за възникване на 

голяма авария съгласно критериите за докладване на голяма авария по Приложение 5 на 

ЗООС. 

Обектът не се класифицира, като предприятие с нисък или висок рисков 

потенциал. 

8.2.ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ 

СМЕКЧАВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ГОЛЯМА АВАРИЯ 

На площадката на „Химиндъстриис” ООД няма условия за възникване на голяма авария 

по смисъла на ЗООС. 

По-долу е представен списък на приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или 

смекчаване на неблагоприятни последици от авария на площадката на дружеството: 

 изграждане на обваловки на всички резервоари с опасни вещества. Обваловките е 

необходимо да бъдат изчислени за пълно задържане на съдържанието на съответния резервоар 

при евентуален пробив; 

 изграждане на водопроводна мрежа за противопожарни нужди; 

 изграждане на резервоар за противопожарни нужди; 
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 изграждане на система за пожарогасене, която да покрива пожароопасните зони;  

 осигуряване на допълнителни подръчни противопожарни средства; 

 осигуряване на система от предпазни клапани на тръбите за леснозапалими 

течности; 

 изготвяне на авариен план за предприятието и изграждане на Аварийна група 

и/или Кризисен щаб или др. за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи в случай на възникнала авария 

 извършване на огневи дейности в пожароопасните зони единствено след 

обезопасяването им 

 спазване на общите правила за пожарна безопасност 

 осигуряване на лични предпазни средства за защита на персонала 

 провеждане на обучение и тренировки на персонала за поддържане на готовността 

за действие при аварии 

 извършване на периодични огледи на тръбопроводите с опасни химични 

вещества/ ОХВ. Огледи се извършват и от изпълнителския персонал по време на работа 

9. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА 

КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ИЛИ НА 

ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

ВЕДОМСТВА И ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДЪРЖАВИ – В ТРАНСГРАНИЧЕН 

КОНТЕКСТ, ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

9.1.СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, НА КОИТО Е ИЗПРАТЕНО ПИСМО ЗА 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗАДАНИЕТО ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОВОС 

В съответствие с изискванията на чл. 95 ал. 3 от ЗООС и чл. 9 от НУРОВОС, 

Възложителят е провел консултации с компетентния орган РИОСВ – Стара Загора и със 

заинтересованите и специализирани ведомства.  

Заданието за определяне на обхвата на ОВОС е внесено за утвърждаване в РИОСВ - 

Стара Загора, след като „Химиндъстриис” ООД, е изпратило искане за становище до следните 

институции и организации: 

 РИОСВ – Стара Загора; 

 Басейнова дирекция Източнобеломорски район – гр. Пловдив; 

 РЗИ – Ямбол; 

 Община Болярово и кметство с. Мамарчево; 
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Настоящият ДОВОС е изготвен въз основа на Задание за определяне на обхвата на 

Доклад за ОВОС, което от своя страна е изработено въз основа на чл. 10, ал. 3 от НУРОВОС, 

след като са отчетени мненията, становищата и повдигнатите въпроси в резултат на направените 

консултации. 

9.2.СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО СА ИЗРАЗИЛИ СТАНОВИЩЕ ПО 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

До настоящия момент са получени становища, препоръки или необходими действия при 

изготвянето на ДОВОС и при реализация на инвестиционното предложение от следните 

заинтересовани специализирани ведомства: 

 РИОСВ – Стара Загора – изх. № КОС-01-4713/06.06.2018 г.; 

 РЗИ – Ямбол – изх. № 03-06-1263/29.05.2018г.; 

 БДИБР – Пловдив – изх. № ПУ 02-73/29.05.2018г.; 

Копия от изпратените писма за консултации и получените становища, мнения и 

препоръки по Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС са представени в 

Приложение 4 към настоящия ДОВОС. 

При получаване на допълнителни становища, препоръки, предписания и мерки във 

връзка с това инвестиционно предложение, те ще бъдат оценени от експертите, изготвящи 

Доклада за ОВОС и ще бъдат включени към Доклада за ОВОС или като Допълнение към него в 

съответствие с приетата форма. Справка за извършените консултации по Заданието за обхват и 

съдържание на ДОВОС е дадена в Таблица 9.2-1. 

 



Доклад за ОВОС на ИП за изграждане на „Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт” 

256 

 

Таблица 9.2-1 Справка за извършените консултации по Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС с мотиви за приетите и 

неприети бележки, становища, мнения и препоръки 

Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

1. РИОСВ-Стара Загора 

– получено писмо с изх. 

№ КОС-01-

4713/06.06.2018 г. 

Докладът за ОВОС трябва да бъде съобразен с изискванията на чл. 

96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и да 

следва предложеното съдържание в заданието за обхват и 

съдържание. Докладът за ОВОС се изготвя от колектив експерти с 

ръководител, които отговарят на изискванията на чл. 11 ал. 4 от 

Наредбата за ОВОС.  

Докладът за ОВОС да съдържа подробна информация относно: 

Изискването е изпълнено при разработване 

на ДОВОС. 

Отразени са всички 

бележки, становища, 

мнения и препоръки в 

ДОВОС. 

1. Предвиден начин за водоснабдяване за производствени 

нужди – параметри, координати и необходими водни количества на 

предвиденото съоръжение; 

Описано е в точка 1.8.6. 

 

2. Образувани на площадката производствени отпадъчни 

води (формирани от екстракцията, измиване на съдове, 

производствени помещения, работилница и др.), очаквани 

количества, начин на формиране и третиране). 

Описано е в точка 1.9.2 и точка 4.3. 

3. Докладът за ОВОС се оформя като единен документ, който 

включва съдържателната част по чл. 11, ал. 1, списък на 

източниците на информация, които авторите са използвали в 

доклада за ОВОС и справката по чл. 9, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, 

Като Приложение № 4 към ДОВОС е 

представена настоящата Справка и са 

приложени копия на постъпилите 

становища. 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили 

доклада за ОВОС, в който всеки се подписва срещу разработените 

от него раздели на доклада; писмени декларации по чл. 11, ал. 4, 

подписани лично от експертите. 

Като отделни самостоятелни приложения към доклада за ОВОС се 

прилага: нетехническото резюме на доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 

1, т. 11 ЗООС , информацията и оценката по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, 

доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените 

зони „Дервенски възвишения” с код BG 0002026 и „Дервенски 

възвишения -1” с код BG0000218 (ДОСВ) и заданието по чл.10 от 

Наредбата за ОВОС. 

и изх. № КОС-01-

4713/06.06.2018 г. 

В ДОВОС да се включи по-подробна информация за образуваните 

на площадката отпадъчни води (очаквани количества) формирани 

от производствените процеси и измиването на съдове, 

производствени помещения, работилница и др. 

Включена е допълнителна информация към 

точка 1.8.6, точка 1.9.2 и точка 4.3.1. 

 

 В мерките към ДОВОС да се предвидят и осигурят допълнителни 

ретензионни обеми на събирателните съоръжения за отпадъчни 

води оразмерени при максимално натоварване на производствените 

инсталации. 

Мерките са допълнение – вж. Раздел 7.  

2. РЗИ-Ямбол  От представеното задание за обхват и съдържание на ДОВОС е 

видно, че в същия са предвидени раздели, в които ще бъдат 

 Отразени са всички 

бележки, становища, 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

анализирани и оценени здравно- хигиенните аспекти на околната 

среда и риска за човешкото здраве, както на работещите, така и на 

населението от най-близко разположеното населено място. При 

разглеждане на тези въпроси следва да бъде представена подробна 

и изчерпателна информация относно: 

мнения и препоръки в 

ДОВОС. 

1. Местоположение и точни отстояния, онагледени с 

подходящ картов материал от най-близко разположените граници 

на жилищни територии и други обекти и зони, подлежащи на 

защита до обектите, потенциални източници на вредности и 

емисии, свързани с инвестиционното предложение 

Описано е местоположението и са посочени 

конкретните отстояния от границите на най-

близките жилищни територии и други 

обекти и зони, подлежащи на здравна защита 

до обектите на инвестиционното 

предложение – вж. точка 1.3 

2. Моментното състояние на отделните компоненти на 

околната среда в района - атмосферен въздух, повърхностни и 

подземни води, почви. 

Направен е подробен анализ на 

съществуващото състояние на околната 

среда по всички нейни компоненти и 

фактори в Раздел 3 на ДОВОС. 

3. Рисковите фактори на околната и работна среда, които 

биха могли да доведат до увреждане на здравето на хората по време 

на строителство и експлоатация на инвестиционното предложение. 

Анализирани и оценени са възможните 

рискови фактори. 

4. Възможността за генериране и разпространение на 

неприятни миризми при експлоатацията на инвестиционното 

предложение, които да доведат до дискомфорт на живущите в най- 

Извършен е анализ в точка 4.11. 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

близките населени места. Анализът и прогнозите да се съобразят с 

т.н. „Роза на ветровете“, представена в настоящото задание 

5. Степен на очакваното неблагоприятно въздействие (в т.ч. 

кумулативно) върху отделните компоненти на околната среда и 

човешкото здраве, потвърдени на база математическо моделиране, 

анализи и прогнози. 

Изпълнено е в точка 4.17 и точка точка 5.5. 

6. Описание на очакваните въздействия за човешкото здраве 

при големи аварии и природни бедствия, които са от значение за 

него, както и планираните мерки за предотвратяване и смекчаване 

на последствията. 

На площадката на ИП няма условия за 

възникване на голяма авария по смисъла на 

ЗООС. Предприятието не се класифицира, 

като предприятие  с нисък или висок рисков 

потенциал. 

Предвидените превантивни мерки са 

описани в точка 8.2. 

7. В ДОВОС да се приложат Информационни листи за 

безопасност за химичните вещества и смеси, които ще се 

употребяват като суровини или ще се използват при 

експлоатацията на инвестиционното предложение. 

Приложение 2 

8. Въз основа на направените прогнозни оценки за влиянието 

върху факторите на околната среда да се определи броя на 

потенциално засегнато население както при редовна експлоатация, 

На площадката на ИП няма условия за 

възникване на голяма авария по смисъла на 

ЗООС. Предприятието не е класифицирано с 

рисков потенциал.  
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

така и при големи аварии. Да се определи очаквания териториален 

обхват на въздействие. Да се направи характеристика и се 

определят водещите по значение рискови фактори по хигиенни и 

здравни норми, както за работна среда, така и за засегнатите 

жилищни територии на най-близо разположеното населено място. 

Очакваният териториален обхват на 

въздействие е описан в Раздел 4. 

9. Да се направи прогнозна оценка за влиянието върху 

здравно - демографския статус на населението при осъществяване 

на инвестиционното предложение. В доклада следва да се направи 

анализ на здравно-демографския статус на населението в най-

близко разположените места на база на актуални данни за 

демографското състояние (по показатели раждаемост, смъртност, 

естествен прираст и др.) и заболеваемост (по ниво и структура). 

Данните да се сравнят с тези за областта и страната като цяло. 

Въз основа на горе изложените въпроси следва да се извърши 

оценка на здравния риск и предложат мерки за здравна защита и 

управление на риска. 

Изпълнено е в точка 4.11. 

3. БДИБР  Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) 

изразява следното становище: 

I. Докладът по ОВОС да бъде съобразен с условията 

заложени в чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценката въздействие върху околната среда като обхват, 

 

 

Изпълнено е. 

 

Отразени са всички 

бележки, становища, 

мнения и препоръки в 

ДОВОС. 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

съдържание и форма. 

II. Препоръчваме Докладът по ОВОС да съдържа следните 

описания, оценки и анализи: 

• Да се изготвят точни и ясни карти в подходящ мащаб, с 

приложени координати на гранични точки указващи точното 

местоположение на ИП. 

Изпълнено е в точка 1.3 

• Да се определят повърхностното и подземно водни тела, 

засегнати от реализацията на ИП. Да се изготви описание и анализ 

на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат 

засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както 

и взаимодействието между тях. Очаквани въздействия върху 

състоянието на повърхностното и подземно водни тела. 

Изпълнено е в точка 3.3. 

• Да се направи оценка на използваните природни ресурси 

след реализацията на предвидените дейности на обекта и най-вече 

анализ и оценка на консумацията на вода (за питейно-битови 

нужди и промишлени нужди). 

Описано е в точка 1.8.6. 

• Да се предвиди разглеждане на наличието (или не) в 

близост до ИП на: водни обекти по смисъла на Закона за водите; 

санитарно охранителни зони, водоизточници за питейно битово 

водоснабдяване и зони за защита на водите съгласно Закона за 

Изпълнено е в точка 3.3. 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

водите. 

• Да се направи оценка на очакваните количества отпадъчни 

води на територията на обекта: повърхностно-дъждовни, битово-

фекални и производствени отпадъчни води. Предвижда ли се 

заустване в канализация или воден обект, степен на пречистване на 

отпадъчните води. 

Изпълнено е в точка 1.9.2 и точка 4.3. 

• Да се изготви предложение и описание на мерки, 

предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да 

прекратят вредните въздействия върху околната среда. 

Изпълнено е в Раздел 7. 

4. Заданието е изпратено 

от възложителя с писма 

до Община Болярово (вх. 

№ 70-00-208/16.05.2018 

г.) и до км. с. Мамарчево 

(вх.№ 12/16.05.2018 г.) 

 

Проведени са срещи с 

населението на община 

Болярово и с. Мамарчево 

Съобщение/ Протокол от 

срещите е публикуван на 

На 12.06.2018г по покана на кмета на общ. Болярово се проведени 

две срещи с местното население на кметство с. Мамарчево и общ. 

Болярово във връзка с обсъждане на инвестиционно предложение 

на „Химиндъстриис“ ООД за „Изграждане на технологичен 

комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни 

разтворители, спирт и ремонтно механичен цех“ в поземлен имот 

№ 024023, в землището на с. Мамарчево, община Болярово.  

       Срещите бяха проведени в с. Мамарчево и общинския център 

на гр. Болярово. На тях присъстваха кметовете на община 

Болярово, с. Мамарчево, с. Малко Шарково, с. Шарково, с. 

Златиница и др. както и общински съветници, представители на 

общинска администрация и граждани.  

Проведените две срещи и резултатите от тях 

са взети предвид при разработването на 

ДОВОС, като в съответствие с целите и 

предмета на ОВОС, в ДОВОС са направени 

подробен анализ, прогноза и оценка на 

евентуалните въздействия от 

инвестиционното предложение върху 

околната среда и здравето на хората в 

района. 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

интернет страницата на 

Община Болярово на 

29.06.2018 г., на адрес: 

http://bolyarovo.eu/bg/pub

s/4422 

       Първата среща, в село Мамарчево, бе открита от кмета на 

селото Марчо Добрев. Той разясни пред множеството присъстващи 

повода за срещата - инвестиционното намерение да се строи и 

развива производство в землището на селото. Господин Добрев 

даде думата на общинския кмет Христо Христов. Той разясни на 

присъстващите, че през 2016 г. в община Болярово е постъпило 

заявление от „Химиндъстриис“ ООД във връзка с намерение за 

инвестиция за производство на етерични масла, производство на 

въглеводородни разтворители и производство на спирт и ремонтно-

механичен цех. Със заповед кметът на община Болярово е назначил 

комисия за разглеждане на постъпилата в деловодството 

информация. За работата си комисията е съставила протокол след 

допълнителни разговори с представители на "Химиндъстриис" 

ООД. Комисията е взела следното решение: необходими са 

допълнителни доказателства за безопасността на предвижданите 

инвестиции и в частност на изграждането и функционирането на 

инсталации за производство на въглеводородни разтворители. 

Предвид суровините, които ще се използват в производственият 

процес, е необходимо да се извърши анализ на опасността при 

аварии, като се държи сметка за планираното местоположение на 

площадката в близост до две населени места – гр. Болярово и с. 

Мамарчево.  
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

        На 19.05.2017 г.  е внесена докладна записка относно 

инвестиционно намерение за изграждане на технологичен комплекс 

за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и 

спирт, производствено ремонтно- механичен цех на 

„Химиндъстриис“ ООД - град София. Общински съвет - Болярово 

взема решение да отпадне тази точка от дневния ред за второ 

разглеждане. Решението гласи: „Общински съвет - Болярово дава 

съгласие кметът на община Болярово да издаде становище, че на 

настоящия предварителен етап не възразява срещу 

инвестиционното намерение на „Химиндъстриис“ ООД – гр. София 

за изграждане на технологичен комплекс за производство на 

етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт, 

производствено-ремонтен механичен цех в имот 024023 - частна 

собственост в землището на с. Мамарчево единствено и само при 

спазване на всички екологични норми и изисквания по 

националното законодателство и законодателството на ЕС“ и 

Общински съвет-град Болярово задължава кмета на община 

Болярово да участва във всички дейности, свързани с контрол 

върху реализирането на инвестиционното намерение, включително 

и оценка на въздействието върху околната среда, като защитава 

интересите на жителите на община Болярово“.  

     Повторното разглеждане на докладната записка е от заседанието 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

на Общински съвет - град Болярово на 29.06.2017г. по точка 5 от 

дневния ред, от протокол №25, където с решение №291 Общински 

съвет - град Болярово приема следните две решения: „Общински 

съвет - Болярово дава съгласие кметът на община Болярово да 

издаде становище, че на настоящият предварителен етап не 

възразява срещу инвестиционното намерение на „Химиндъстриис“ 

ООД гр. София за изграждане на технологичен комплекс за 

производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и 

спирт, производствено-ремонтен механичен цех в имот 024023 - 

частна собственост в землището на с. Мамарчево единствено и 

само при спазване на всички екологични норми и изисквания по 

националното законодателство и законодателството на ЕС и 

Общинският съвет град Болярово задължава кмета на община 

Болярово да участва във всички дейности, свързани с контрол 

върху реализирането на инвестиционното намерение, включително 

и оценка на въздействието върху околната среда, като защитава 

интересите на жителите на община Болярово“.  

      С писмо от 13.02.2018 г. РИОСВ – Стара Загора информира 

фирмата-инвеститор, община Болярово и кметство с. Мамарчево за 

действия, които следва да предприемат  относно инвестиционното 

предложение на „Химиндъстриис“ ООД – град София. Според 

предписанията на РИОСВ – Стара Загора фирмата инвеститор 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

трябва: да осигури изработване на задание за обхват и съдържание 

на доклада за ОВОС според изискванията на чл. 95 ал. 2 от ЗООС; 

да направи справка за извършени консултации и за мотиви за 

приети и неприети бележки и препоръки. След провеждане на 

консултациите инвеститорът възлага изготвяне на доклад за ОВОС 

в съответствие със заданието по чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС 

и изискванията на чл. 96, ал.1 от ЗООС; да проведе консултации по 

заданието с компетентните органи по околна среда; да възложи 

изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерт с 

ръководител съгласно чл. 83 на ЗООС; писмено да заяви 

намерението си към доклада за ОВОС за прилагане оценка по чл. 

99а, ал.1 от ЗООС, която ще разработи по отделно за съответните 

инсталации по Приложение 4 към ЗООС.  

       РИОСВ – Стара Загора, след разглеждане на допълнителната 

информация,  предоставена от инвеститора, не класифицира обекта 

като предприятие с нисък или висок рисков потенциал и съгласно 

чл. 9, ал. 1 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни 

химични вещества и смеси преди въвеждане в експлоатация на 

обекта е необходимо да се извърши оценка за безопасността на 

съхранението им.  Инвестиционното предложение подлежи на 

процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на 

опазване на защитените зони. Инвестиционното предложение 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

граничи със защитени зони „Дервенски възвишения“ и „Дервенски 

възвишения 1“ и след преглед на предоставената документация и 

на основание чл. 39, ал. 3. и 5. от Наредбата, преценката за 

вероятната степен на отрицателно въздействие е, че и 

инвестиционното намерение има вероятност да окаже отрицателно 

въздействие върху природните местообитания, популации и 

местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони. 

На около 1,9 км. северно и на около 2 км. югоизточно от 

площадката, предвидена за реализирането на инвестиционното 

предложение, има регистрирани гнезда на царски орел, а този вид е 

целеви за опазване в защитените зони. Има предпоставка за 

безпокойство, прогонване и унищожаване на животинските видове 

от защитените зони, както и да се възпрепятства естествената 

миграция на видове в защитените зони. Възможни отрицателни 

въздействия върху защитените зони включва и увреждане/ 

унищожаване на ключови елементи в зоните - почви, растителност 

и животински свят.  

        Във връзка с направените констатации е необходимо да се 

извърши и оценка на съвместимост, съгласно чл. 34, ал. 1 от 

експерти въз основа на критериите по чл. 22 от наредбата. Тази 

оценка е необходимо да включва: описание на природните 

местообитания, популациите и местообитанията на видовете, 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

предмет на опазване в защитените зони; определяне същността и 

степента на очаквано въздействие от реализацията и 

експлоатацията на обекта и други.  

        С вх. № 70-00-208/16.05.2018 г. в община Болярово е 

постъпило писмо от „Химиндъстриис“ ООД относно провеждането 

на процедура за определяне обхвата, съдържанието и формата на 

доклада за оценка на въздействието на „Технологичен комплекс за 

производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и 

спирт“, с което възложителя моли за становища за заданието за 

обхвата и съдържанието на Доклад за ОВОС на инвестиционното 

предложение в землището на с. Мамарчево, имот № 024023. 

Имотът в с. Мамарчево с № 024023 и площ 29,200 дка е с начин на 

трайно ползване нива и инвеститорът иска да промени това в 

„производствена, складова и търговска дейност“. В имота се 

предвижда изграждането на сондаж и нов трансформаторен пост. 

За питейни нужди ще се изгради водопроводно отклонение от 

съществуващия водопровод на с. Мамарчево. Допълнително в 

процеса на производство на етанол ще се използват: концентрирана 

сярна киселина 2 кг. на денонощие; натриева основа 2 кг. на 

денонощие; супер фосфат 10 кг. на денонощие; дрожди 2 кг. на 

денонощие.  

       Г-н Кирил Филипов, технолог в „Химиндъстриис“ ООД 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

разясни на присъстващите, че производството на етанол/спирт/ ще 

бъде ферментационен процес, при който като суровина ще се 

използват изцяло зърнени култури - ечемик, царевица, жито. По 

негово мнение това е вид биопроизводство: преработка на зърнени 

култури. Другото производство е етерични масла - ще се 

преработва маточина,  лавандула и кой каквото представи за водно-

парна екстракция. Тези две производства са свързани с 

производство на пара. Като гориво ще се използва слама. Емисиите 

са въглероден диоксид и вода. Няма серни окиси и азотни окиси 

или те са минимални количества.  

Като предимство  на това, което се прави, смята, че ще се разкрият 

работни места след приключване на цялата инвестиция.  

       Г-н Тодор Карастоянов - представител на АТМ Консулгинг 

партнърс ООД – дружеството, на което е възложено изготвяне на 

Доклада по ОВОС заяви, че екипът от независими експерти е 

съвсем в началото на работата си. Според него тази среща е 

изпреварваща процедурата и трудно може да се даде твърда 

обосновка ще има ли замърсяване на околната среда или няма да 

има. Всички компоненти и фактори ще бъдат взети предвид, дали 

те ще бъдат подложени на въздействие въобще, дали това действие 

ще е значително или незначително въздействие до момента има 

една приключила процедура в РИОСВ и Министерство на околната 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

среда и водите, според която предприятието не се класифицира 

като  предприятие с рисков потенциал, тоест то не притежава нито 

нисък, нито висок рисков потенциал, а е без рисков потенциал и че, 

екипът който е включен в процедурата е от независими експерти.  

      Г-жа Маноела Георгиева - като част от екипа независими 

експерти (АТМ консултинг партнърс ООД ), които ще подготвят 

Доклада по ОВОС, разясни че дружеството включено в 

процедурите по екологичното законодателство от месец януари 

2018 г., на много по-късен етап. В момента се започва 

разработването на Доклада по ОВОС и едва след представянето му 

ще бъдат обсъждани по-подробно резултатите и ще се дава мнение 

и съгласие или отказ за бъдещите намерения на фирмата-

инвеститор.  

          Присъстващите жители на с. Мамарчево взеха отношение и 

задаваха въпроси и изразиха позиция, че искат да запазят района си 

все така екологично чист.  

         На срещата в общинския център на гр. Болярово в същия ден, 

също бяха изразени мнения. Част от присъстващите изразиха 

несъгласие - представено бе становище на кмета на с. Малко 

Шарково, както и мнение от земеделския производител Христо 

Николов, че ИП ще попречи за развитието на биоземеделие в 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

района и няма да се допусне, ако има дори минимална вреда за 

околната среда. 

        В края на срещата общинският кмет благодари за активното 

участие и разясненията на гостите и заяви, че предстоят още срещи, 

а окончателните обсъждания ще са едва на база изготвения доклад 

на ОВОС.  
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 83, АЛ. 5 

10.1. ИЗВОДИ ОТНОСНО ОЧАКВАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА В РЕЗУЛТАТ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

На всичките етапи на реализация на инвестиционното предложение, не се очаква 

значително негативно въздействие върху атмосферата. 

Въздействието на емитираните замърсители по време на строително-монтажните 

работи върху качеството на въздуха в района може да се квалифицира като 

незначително, кратковременно, възстановимо, с малък териториален обхват, без 

кумулативен ефект.  

Моделите за разпространение на замърсителите, които ще се изхвърлят 

организирано в атмосферата показват, че не се очаква замърсяване в района над 

допустимите норми за качество на атмосферния въздух.  

При експлоатация не се очаква формиране на прахогазови емисии от 

неорганизирани източници.  

Не се очаква значително отрицателно въздействие върху повърхностните 

води, при спазване на заложените в предложението мерки и технологични изисквания. Ще 

се генерират битово-фекални и дъждовни отпадъчни води. В периодът на строителство се 

предвижда изграждане на водоснабдителна и канализационна мрежа, преди въвеждане в 

експлоатация на съоръженията. 

Нормалната експлоатация на обекта на инвестиционното предложение няма да се 

отрази върху качеството на подземните води. Предвидените за изграждане съоръжения 

за управление на замърсените отпадъчни води, при реализация на инвестиционното 

предложение, ще минимизират въздействието върху качеството на водите на подземните 

водни тела. 

Не се очаква значително отрицателно въздействие върху почвите при 

реализация на инвестиционното предложение.  

На всичките етапи на реализация на инвестиционното предложение, не се очаква 

значимо негативно въздействие върху земните недра. 

Не се очакват значителни негативни въздействия върху ландшафта при 

реализация на инвестиционното предложение. 

Поради местоположението и характера на площадката на ИП, не се очакват 

значителни въздействия върху представителите на флората, фауната и типовете 
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местообитания и екосистеми в района на ИП на всички етапи на реализация, при 

спазване на предписаните в ДОСВ мерки. 

Инвестиционното предложение не е свързано с усвояване на запаси и извличане на 

подземни природни богатства. На всичките етапи на реализация на инвестиционното 

предложение, не се очаква въздействие върху минералното разнообразие. 

На и в близост до площадката на инвестиционното предложение не се намират 

регистрирани обекти на културно-историческото наследство. Няма вероятност 

реализирането на инвестиционното предложение да окаже негативно въздействие върху 

този компонент от околната среда. 

По отношение на рисковите фактори за здравето, свързани с околната среда, не се 

очаква значително въздействие върху населението. По факторите за социално-

икономическата среда, трудовата среда и начина на живот се очаква положително 

въздействие, тъй като технологичният комплекс ще предложи работни места (108 бр.), 

при осигурени безопасни и здравословни условия на труд, което ще допринесе за 

подобряване на качеството на живот на представители и на местното население. В тази 

връзка ще има положително въздействие върху здравно-демографския статус на 

населението като цяло. 

По време на строителството работниците, ангажирани в строителството, ще бъдат 

експонирани на различни неблагоприятни фактори на работната среда, но за 

относително кратък период от време. Това са конвенционални фактори, на които са 

изложени болшинството от строителните работници у нас. При спазване на нормативните 

изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и снабдяване на 

работниците с лични предпазни средства, въздействието ще бъде ограничено до минимум. 

По време на експлоатацията основните рискове за работниците са свързани с физичните и 

химични фактори, като не са налице значими рискове, при спазване правилата за 

безопасна работа. 

Въздействието на отпадъците и опасните вещества ще е локално върху площадката. 

Степента на въздействие ще е незначителна за работниците при прилагане на 

превантивни мерки и лични предпазни средства.  

Кумулативни, синергични и трансгранични въздействия не се очакват. 

10.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На база на анализа и оценката на инвестиционно предложение за 

„Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни 

разтворители и спирт и ремонтно-механичен цех”, проведените изследвания, 
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проучвания и консултации, както и направената прогнозна оценка за въздействието 

на обекта върху компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат, 

авторският колектив на настоящия Доклад за ОВОС препоръчва на Експертния 

екологичен съвет при РИОСВ - Стара Загора да предпише изпълнението на мерките 

и препоръките, направени в Доклада и да одобри реализацията на инвестиционното 

предложение на „Химиндъстриис” ООД. 

11. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ 

Нетехническото резюме е приложен отделно към Доклада за ОВОС. 

12. ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ (ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, НЕДОСТИГ 

ИЛИ ЛИПСА НА ДАННИ), СРЕЩНАТИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

При събирането на информация за изработване на настоящия Доклад за ОВОС не 

бяха срещнати трудности. 

13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ - ПО ПРЕЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ИЛИ 

НА ОПРАВОМОЩЕНОТО ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ 

Писмото на РИОСВ – Стара Загора с изх.№ КОС-01-4713/06.06.2018 г. с препоръки 

за включване на информация в настоящия ДОВОС е описано в Таблица 9.2-1.  

14.  РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК, В КОЙТО СЕ ИЗБРОЯВАТ ПОДРОБНО 

ИЗТОЧНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПИСАНИЯТА И ОЦЕНКИТЕ, 

ВКЛЮЧЕНИ В ДОКЛАДА 

Годишните анализи на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в 

Област Ямбол за периода 2012-2016 г. 

Годишен доклад за състоянието на здравето на гражданите в Република България и 

изпълнение на Националната здравна стратегия 2020 за 2015 г. 

Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ – Стара Загора 

Национален статистически Институт; 

Климатичен справочник за НР България, БАН 1982 г.; 

Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни 

вещества във въздуха, утвърдена от Министъра на околната среда и водите със Заповед № 

РД-165/20.02.2013г на МОСВ; 

Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и 

очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой 

Метод за отчитане на шума от локални и промишлени източници – Наредба № 6 от 

26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 
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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; 

Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда 

от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие. 


