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Инвестиционното предложение на „Химиндъстриис” ООД е изграждането на 

Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и 

спирт, се намира в ПИ № 024023, в землището на с. Мамарчево, община Болярово, област 

Ямбол. 

Площадката, на която ще се осъществява инвестиционното намерение е земеделска с 

начин на трайно ползване „нива“ – пета и четвърта категория на земята при неполивни 

условия. Имотът не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и 

защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. 

В новата производствена площадка ще се извършват 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 

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

инвестиционното предложение (ИП) на „Химиндъстриис“ ООД попада в обхвата на т.6 „б“ 

от Приложение №1 на ЗООС и подлежи на задължителна оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС). РИОСВ Стара Загора е определен като компетентен орган за 

вземане на решение по ОВОС (Приложение 1 към настоящата оценка). 

Въз основа на гореописаните обстоятелства и на основание чл. 99 а, ал. 1, във връзка с 

чл. 118, ал. 2 от ЗООС, „Химиндъстриис“ ООД представя настоящата информация за 

прилагането и съответствието на инвестиционното предложение за изграждане на 

„Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и 

спирт, се намира в ПИ № 024023, в землището на с. Мамарчево, община Болярово“ с НДНТ. 

Изграждането на инсталацията ще започне след одобряване на НДНТ. 

Дейността на инсталацията попада в обхвата на т. 4.1, буква б) от Приложение I на 

Директива 2010/75/ЕС. 

Оценката за съответствие с НДНТ на дейностите и инсталациите от обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС, е направена в съответствие с изискванията на „Методика за 

определяне на най-добри налични техники (НДНТ)” на Министерство на околната среда и 

водите м. декември 2012 г., раздел 3.1 „Използване на НДНТ при изграждане на нови 

инсталации”. 

От цялата серия НДНТ за конкретния технологичен процес трябва да се вземат 

предвид следните BREF документи: 

 Reference Document for the Production of Large Volume Organic Chemicals, 2017 

(Код на документа: LVOC);  
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  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2117 на комисията от 21 ноември 2017 година 

за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при производството 

на органични химикали в големи обеми съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета. 

3.1. Използване на НДНТ при изграждане на нови инсталации 

Предлаганата техника за осъществяване на инвестиционното предложение 

„Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители 

и спирт, се намира в ПИ № 024023, в землището на с. Мамарчево, община Болярово” е 

категоризирана в следната таблица: 

Класификация на предложената промяна Отметка Точка от методиката, която следва да 

се попълни 

Предложена е най-нова техника, по смисъла на чл. 

123а, ал. 5 ЗООС 

 
3.1.1 

Предложена е техник, идентична с тази, описана в 

приложимите заключения за НДНТ (независимо дали 

са приети с Решение на ЕК или не), включително с 

описаните нейни параметри (консумация, емисии, 

отпадъци и т.н) и техните стойности. 

Х 3.1.1 

Предложена е техника, различна от тази, описана в 

приложимите заключения за НДНТ (вкл. Решения на 

ЕК, ако има такива, влезли в сила) за разглежданата 

дейност. 

 

3.1.2 

Предложена е техника, различна от тази, описана в 

приложимите заключения за НДНТ (вкл. Решения на 

ЕК, ако има такива, влезли в сила) за разглежданата 

дейност тъй като заключенията за НДНТ (вкл. 

Решения на ЕК, ако има такива, влезли в сила) за 

конкретната дейност/инсталация не разглеждат всички 

потенциални въздействия върху околната среда от 

дейността или не описват всички прилагани в 

инсталацията процеси или не са налични приложими 

заключения за НДНТ. 

 

3.1.3 

Обосновка на избора за категоризиране на прилаганата техника: 

 т. 3.1.1 – Предлаганата техника за осъществяване на инвестиционното 

предложение „Изграждане на инсталация за производство на имуногенни фармацевтични 

продукти” е категоризирана по т. 3.1.1., тъй като е в съответствие с описаната в НДНТ и 

нейните параметри (консумация, емисии, отпадъци и т.н.) и техните стойности съответстват 
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на НДНТ и българското законодателство. Настоящата разработка, по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, 

съдържа изчерпателна информация, изисквана с Методиката за определяне на НДНТ; 

 т. 3.1.2 и т. 3.1.3 – неприложими; 

 т. 3.2 от Методиката за определяне на НДНТ – неприложима, тъй като 

„Химиндъстриис“ ООД няма издадено КР за площадката, обект на настоящото ИП; 

 т. 3.3 от Методиката за определяне на НДНТ – неприложима, тъй като 

„Химиндъстриис“ ООД няма издадено КР за площадката, обект на настоящото ИП; 

 т. 3.4 от Методиката за определяне на НДНТ – неприложима. Точката касае 

действащи инсталации, а ИП е свързано с изграждане на нова инсталация.  

3.1.1. Ако се прилага техника, идентична с описана в приложимите заключения за 

НДНТ (независимо дали са приети с Решение на ЕК или не) включително с 

нейните параметри и техните стойности или най-нова техника, по смисъла на чл. 

123а, ал. 5 от ЗООС 

Операторът представя кратка технологична информация за тази алтернатива (вкл. 

технологична блок-схема) и изчерпателна информация за всяко: 

- технологично съоръжение, което е – източник на емисии, вкл. отпадъци 

характерни за производството и/или консумира вода, топло/електроенергия, химични 

вещества/смеси – описва се на кое от описаните в заключенията съоръжения съответства 

(номер на страница, раздел, точка от заключенията) 

- пречиствателно съоръжение/ техника за намаляване на емисиите – към кое от 

горните технологични съоръжения е предвидено/монтирано; описва се на кое от описаните 

в заключенията съоръжения/ техники съответства (номер на страница, раздел, точка от 

заключенията). 

Информацията е представена по-долу и/или в съответните таблици (каквото е 

изискването по Методиката за определяне на НДНТ), касаещи отделните фактори и 

компоненти на околната среда 

3.1.1.1. Технологична информация, описание на основните характеристики на 

производствения процес и съоръжения, обект на инвестиционното предложение  

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 
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 ремонтно-механичен цех. 

По-долу е представена подробна информация за процесите в обхвата на Приложение 4 

от ЗООС, които ще се извършват на площадката. Инсталацията за производство на етерични 

масла и ремонтно-механичния цех не са в обхвата на Приложение 4 и BREF LVOC. 

Производство на въглеводородни разтворители 

В точка 4.3.1.1 на BREF LVOC е описано, че при съвременните инсталации за 

третиране на крекирана нафта не образуват емисии във въздуха. Крекираната нафта съдържа 

въглеводородни компоненти с дължина на веригата C5-C10+, което е подобно на 

използваната в инсталацията суровина – газов кондензат.   

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 С5-С12. Ще се съхраняват 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. 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.  

На Фигура 3.1.1.1-1 е представена схема на инсталацията и съоръженията за 

въглеводородни разтворители: 
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Фигура 3.1.1.1-1 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 посредством помпа 1.7 постъпва в подгревател 

2.5.  

2. Загрятата суровина постъпва в средната част на колона 2.1. 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 колона 2.1 за 

оросяване на колоната. Некондензараните 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 
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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. Некондензараните 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. снабден е 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. загретия продукт с примерен състав С9-С12 се подава в средната част на 

колона 6.1. От върха на колоната парите със 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 

помоща на помпа 7.7. От дъното на колона 7.1 кубов остатък с примерен състав С9-С11 се 

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. 
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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 3.1.1.1-2 Схема на съоръженията за производство на въглеводородни разтворители 
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Таблица 3.1.1.1-1 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: 

В точка 2.1.2.1.3 на BREF LVOC е описан процесът на получаване на биоетанол чрез 

ферментация. Основното производство на етанол в Европа се основава главно на 

ферментация на зърно (например пшеница, ечемик, ръж и царевица) и междинни, 

съпътстващи и странични продукти от производството на захар от захарно цвекло. 

Доминиращият процес при производството на биоетанол е ферментацията на суровини 

съдържащи захари и/или нишесте (напр. зърно). Съпътстващите и страничните продукти са: 

- СО2; 

- етанол от зърнени култури; 

- остатъчни вещества съдържащи разтворими вещества, фибри и протеини, 

които могат да бъдат използвани като фураж за добитък. 

Производствения процес в инсталацията ще бъде ферментационно от зърнена 

суровина. Суровината ще се доставя от производители в района. Ще се схранява в собствено 

складово стопанство състоящо се от везна 1.1 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, 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 дрожи 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 

подготовкана дрождената куртура 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. 
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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. 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 

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. 
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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 3.1.1.1-3 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 3.1.1.1-4: 

 

Фигура 3.1.1.1-4 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 процеса 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 и енергийни разходи 

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 и за получаването на 

замес - 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 и за получаването 

на замес 50000 l. 

Енергийни разходи: 

-  котелно гориво 1200 кг. 

-  или слама 9600 кг. 

- ел.енергия 1850 kWh 
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Таблица 3.1.1.1-2 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 3.1.1.1-5: 

 

Фигура 3.1.1.1-5 Схема на производството на спирт (до етап ферментация) 

 

3.1.1.2. Източници на водоснабдяване. Консумация на вода 

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“ ЕООД гр. Ямбол 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. 
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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%.  

3.1.1.3. Консумация на енергия 

ИП предвижда използване на 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 производствения процес ще се изразходва общо 125 kWh електрическа енергия, от 

които: 

 77 kWh от инсталацията за производство на етанол; 

 18 kWh от инсталацията за производство на етерични масла; 
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 30 kWh от инсталацията за производство на въглеводородни 

разтворители. 

3.1.1.4. Употреба на суровини, спомагателни материали и горива 

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

Технологичния комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители, 

спирт и ремонтно-механичен цех 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; 

 Суровините за производството на въглеводородни разтворители са газови кондензати, 

етилацетат, бутилацетат - суровината е газов кондензат със състав: наситени и не 

наситени въглеводороди с дължина на въглеродната верига: С5÷С12.; 

 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 
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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". 

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

Общото количество ще бъде: 3 тона. 

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 3.1.1.4-1 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 
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№ Опасно вещество Обем на 

резервоара 

Относителна 

плътност 

Максимално налично 

количество 

  [m
3
] [g/cm

3
] [t] 

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 високи температури, от порядъка 240-250 ºС. 

Количествата и условията, при които са налични опасните вещества в процеса на 

фракционна дестилация са представени в следващата таблица: 

Таблица 3.1.1.4-2 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 

 

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.№ 
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КОС-01-4731/13.02.2018 г., е потвърдено, че обектът не се класифицира като предприятие 

с нисък или висок рисков потенциал.  

В Таблица 3.1.1.4-3 са описани химичните вещества, които ще бъдат налични в 

предприятието, попадащи в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС: 
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Таблица 3.1.1.4-3 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 
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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 

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 



Сравнение на предлаганата технология с най-добрите налични техники в съответствие с изискванията на чл. 99 а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

28 
 

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 и 

за получаването на замес при 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 свежда вода за допълване на загубите 

от изпарение при охлаждане. 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.  

3.1.1.5. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

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. 

В резултат на горивните процеси на площадката основно ще се генерират прах,  

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 



Сравнение на предлаганата технология с най-добрите налични техники в съответствие с изискванията на чл. 

99 а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

30 

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 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени 

замърсители, изпускани от средни горивни инсталации.  

В Таблица 3.1.1.5-1 са представени емисиите на вредни вещества, изпускани от 

съответните ИУ. 

Таблица 3.1.1.5-1 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 за прах 

ще се монтира мокър скрубер с циклон към всяко изпускащо устройство. 

Източниците на замърсяване са извън обхвата на BREF LVOC 

3.1.1.6. Емисии в отпадъчните води 

В етапа на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква генериране на 

отпадъчни води единствено 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 във водоплътна изгребна яма до 

3,6 m
3
/d битово-фекални води (1 080 m

3
/y). 

Производствени отпадъчни води няма да се формират и съответно не е необходимо 

пречистване/ заустване. 
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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  

- 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 лицензирана фирма. 

3.1.1.7. Образуване на отпадъци  

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:  

 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; 
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 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 

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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 3.1.1.7-1 е представена обобщена информация за отпадъците, които ще се 

генерират при реализация на ИП, класифицирани съгласно Наредба 2/2014г. 



Сравнение на предлаганата технология с най-добрите налични техники в съответствие с изискванията на чл. 

99 а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

35 

Таблица 3.1.1.7-1 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 

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 

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 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 отпадъка. 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 
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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 

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. 

3.1.1.8. Количествена информация за предлаганата техника 

По-долу е представена информация за техниките, които ще се приложат на 

площадката на инсталацията и сравнението им с приложимите заключения за НДНТ: 

Предвижда се капацитетът на  

- Инсталацията за производство на въглеводородни разтворители да бъде до 

10t/d; 

- Инсталацията за производство на етанол да бъде до 10t/d. 

Единицата продукт, за която се посочват стойностите на консумация/употреба на 

ресурси и емисиите е един тон краен продукт, произведен в дадена инсталация, попадаща в 

обхвата на т. 4.5 от Приложение № 4 на ЗООС – в случая: 

- 1 тон произведен разтворител от инсталацията за производство на 

въглеводородни разтворители; 

- 1 тон произведен етанол от инсталацията за производство етанол. 

Таблица 1 /по Методиката за определяне на НДНТ/ 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 3000 t/y; 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 

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 

0.99 t/ед. продукт 

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: 

Р210 

15 t/y 

0.005 t/ед. продукт 

В BREF няма данни 

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; 
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Показател 
Стойност съгласно 

избрана техника 

Стойност/обхват стойности 

съгласно заключения за НДНТ, 

вкл. приети с Решение на ЕК 

0,41 t/ед. продукт 

Инст-я за производство на разтворители 540 t/y; 

0,18 t/ед. продукт 

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Организирани емисии 

Очакваното замърсяване на въздуха по време на експлоатация се дължи на 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 основно ще се генерират прах,  

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 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 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени 

замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. 

В Таблица 3.1.1.5-1 са представени емисиите на вредни вещества, изпускани от 

съответните ИУ. 

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.  
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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. 

На Фигура 3.1.1.8-1 е представена принципна технологична схема на 

пречиствателните съоръжения, които ще бъдат разположени на всяко ИУ: 

 

Фигура 3.1.1.8-1 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 
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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 3.1.1.5-1 и Таблица 3.1.1.8-1 са представени параметрите на ИУ и 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от инсталацията. 

Таблица 3.1.1.8-1 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* 

0.438** 

0.578* 

0.438** 

1.348* 

1.011** 

0.05 

0.02 

0.05 

0.02 

0.039 

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: 
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Таблица 3.1.1.8-2 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 са представени резултати от изчисленията на 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/ програмен продукт 

“PLUME”. 

Изследваната област от въздушния басейн е с размери: дължина (изток-запад) - 6000 

m; - широчина (север-юг) - 6000 m. Тази област дава 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. 

На следващата таблица са представени обобщено данните на максималните 

имисии: 
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Таблица 3.1.1.8-3 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 

По-долу са представени резултатите за максималните концентрации на замърсителите 

в най-близкото до площадката населено място – с. Мамарчево, което е разположено западно 

от площадката на ИП, на разстояние 1260 m от ИУ 1. 

Таблица 3.1.1.8-4 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 

Чрез моделирането са отчетени средногодишните концентрации на замърсителите в 

приземните слоеве на атмосферния въздух.  
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Таблица 3.1.1.8-5 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 

 

 

Операторът/инвеститорът предоставя информацията, изискана в таблиците по 

Приложение 1А. 

 

Таблица 1 – Общи емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани, в т.ч. 

площни и/или линейни), изпускани в атмосферния въздух от инсталацията – информация 

съгласно Приложение 1 А от Методиката за определяне на най-добри налични техники: 

№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно избрана 

техника 

Емисионна стойност/обхват 

стойности съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с Решение на ЕК 

[mg/Nm
3
] [g/h] [g/ед.п] [mg/Nm

3
] [g/h] [g/ед.п] 

1. Серни съединения - - - - - - 

1.1 SO2 (серен диоксид) 
2000 * 

200 ** 

2401 * 

562 ** 

5762 * 

1349 ** 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

1.2 SO3 (серен триоксид) - - - - - - 

1.3 H2S (сероводород) - - - - - - 

1.4 CS2 (серовъглерод) - - - - - - 

1.5 … (други) - - - - - - 

2. Азотни съединения - - - - - - 

2.1 

NOx (азотни оксиди) 
650 * 

500 ** 

781 * 

1400 ** 

1874 * 

3360 ** 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

2.2 NH3 (амоняк) - - - - - - 

2.3 HNO3 (азотна к-на) - - - - - - 

2.4 … (други) - - - - - - 

3. 

Въглероден оксид (CO) 
250 

250 

299 * 

698 ** 

718 * 

1675 ** 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

4. Летливи органични - - - - - - 
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№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно избрана 

техника 

Емисионна стойност/обхват 

стойности съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с Решение на ЕК 

[mg/Nm
3
] [g/h] [g/ед.п] [mg/Nm

3
] [g/h] [g/ед.п] 

съединения (ЛОС) 

4.1 Общ органичен въглерод - - - - - - 

4.2 Бензен (С6Н6) - - - - - - 

4.3 ... (други, в т.ч. с рискови 

фрази) 
- - - - - - 

5. Прах (прахообразни 

вещества) 
- - - - - - 

5.1 Общ прах 
150 * 

50 ** 

180 * 

140 ** 

432 * 

336 ** 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

5.2 ФПЧ10 - - - - - - 

5.3 ФПЧ2,5 - - - - - - 

6. Метали и съединенията им - - - - - - 

6.1 Cd и съединенията му - - - - - - 

6.2 Pb и съединенията му - - - - - - 

6.3 Ni и съединенията му - - - - - - 

6.4 Hg и съединенията му - - - - - - 

6.5 ... (други) - - - - - - 

7. Азбест (суспендирани 

частици влакна) 
- - - - - - 

8. Cl и съединенията му - - - - - - 

9. F и съединенията му - - - - - - 

10. As и съединенията му       

11. Цианиди - - - - - - 

13. Вещества или препарати с 

доказани канцерогенни 

свойства 

- - - - - - 

14. Вещества или препарати с 

доказани мутагенни 

свойства 

- - - - - - 

15. Вещества или препарати с 

доказано въздействие 

върху възпроизводството 

- - - - - - 

16. Диоксини/фурани - - - - - - 

17. Полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ) 
- - - - - - 

* Към инсталация за производство на въглеводородни разтворители 
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** Към инсталация за производство на етанол 

 

Таблица 1.1 – Организирани емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

инсталацията – информация съгласно Приложение 1 А от Методиката за определяне на най-

добри налични техники: 

№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно избрана 

техника 

Емисионна стойност/обхват 

стойности съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с Решение на ЕК 

[mg/Nm
3
] [g/h] [g/ед.п] [mg/Nm

3
] [g/h] [g/ед.п] 

Общо за всички изпускащи устройства (комини) към инсталациите в обхвата на Приложение 4 

1. Серни съединения - - - - - - 

1.1 SO2 (серен диоксид) 
2000 * 

200 ** 

2401 * 

562 ** 

5762 * 

1349 ** 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

1.2 SO3 (серен триоксид) - - - - - - 

1.3 H2S (сероводород) - - - - - - 

1.4 CS2 (серовъглерод) - - - - - - 

1.5 … (други) - - - - - - 

2. Азотни съединения - - - - - - 

2.1 

NOx (азотни оксиди) 
650 * 

500 ** 

781 * 

1400 ** 

1874 * 

3360 ** 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

2.2 NH3 (амоняк) - - - - - - 

2.3 HNO3 (азотна к-на) - - - - - - 

2.4 … (други) - - - - - - 

3. 

Въглероден оксид (CO) 
250 

250 

299 * 

698 ** 

718 * 

1675 ** 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

4. Летливи органични 

съединения (ЛОС) 
- - - - - - 

4.1 Общ органичен въглерод - - - - - - 

4.2 Бензен (С6Н6) - - - - - - 

4.3 ... (други, в т.ч. с рискови 

фрази) 
- - - - - - 

5. Прах (прахообразни 

вещества) 
- - - - - - 

5.1 Общ прах 
150 * 

50 ** 

180 * 

140 ** 

432 * 

336 ** 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

5.2 ФПЧ10 - - - - - - 
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№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно избрана 

техника 

Емисионна стойност/обхват 

стойности съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с Решение на ЕК 

[mg/Nm
3
] [g/h] [g/ед.п] [mg/Nm

3
] [g/h] [g/ед.п] 

5.3 ФПЧ2,5 - - - - - - 

6. Метали и съединенията им - - - - - - 

6.1 Cd и съединенията му - - - - - - 

6.2 Pb и съединенията му - - - - - - 

6.3 Ni и съединенията му - - - - - - 

6.4 Hg и съединенията му - - - - - - 

6.5 ... (други) - - - - - - 

7. Азбест (суспендирани 

частици влакна) 
- - - - - - 

8. Cl и съединенията му - - - - - - 

9. F и съединенията му - - - - - - 

10. As и съединенията му       

11. Цианиди - - - - - - 

13. Вещества или препарати с 

доказани канцерогенни 

свойства 

- - - - - - 

14. Вещества или препарати с 

доказани мутагенни 

свойства 

- - - - - - 

15. Вещества или препарати с 

доказано въздействие 

върху възпроизводството 

- - - - - - 

16. Диоксини/фурани - - - - - - 

17. Полициклични ароматни 

въглеводороди (ПАВ) 
- - - - - - 

ИУ 2 към инсталацията за производство на въглеводородни разтворители 

1. Серни съединения - - - - - - 

1.1 SO2 (серен диоксид) 

2000 2401 5762 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

2. Азотни съединения - - - - - - 

2.1 

NOx (азотни оксиди) 650 781 1874 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

3. 

Въглероден оксид (CO) 250 299  718 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 
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№ Вредни вещества 

Емисионна стойност съгласно избрана 

техника 

Емисионна стойност/обхват 

стойности съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с Решение на ЕК 

[mg/Nm
3
] [g/h] [g/ед.п] [mg/Nm

3
] [g/h] [g/ед.п] 

5. Прах (прахообразни 

вещества) 
- - - - - - 

5.1 Общ прах 150 180  432  

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

ИУ 3 към инсталацията за производство на етанол 

1. Серни съединения - - - - - - 

1.1 SO2 (серен диоксид) 

200 562 1349 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

2. Азотни съединения - - - - - - 

2.1 

NOx (азотни оксиди) 500  1400 3360 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

3. 

Въглероден оксид (CO) 250 698 1675 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

5. Прах (прахообразни 

вещества) 
- - - - - - 

5.1 Общ прах 50 140 336 

Емисиите от горивни инсталации с 

номинална топлинна мощност <50 

MWth са извън обхвата на НДНТ 

 

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

В етапа на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква генериране на 

отпадъчни води единствено 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 изгребна яма до 3,6 m
3
/d битово-

фекални води (1 080 m
3
/y). 

Производствени отпадъчни води няма да се формират и съответно не е необходимо 

пречистване/ заустване. Потокът води за производствени нужди е изцяло в оборот, като е 

предвидено единствено допълване на загубите със свежа вода. 
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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.  

Таблица 2 /по Методиката за определяне на НДНТ/ 

Показател/Вид замърсител 

Емисионна 

стойност, съгласно 

избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 

стойности съгласно заключения за 

НДНТ, вкл. приети с Решение на ЕК 

Органохалогенни съединения и вещества, които 

може да образуват такива съединения във водна 

среда 

- - 

Органофосфорни съединения - - 

Органокалаени съединения - - 

Вещества и смеси с доказани канцерогенни 

свойства 
- - 

Вещества и смеси с доказани мутагенни свойства - - 

Вещества и смеси , които доказано могат да 

въздействат чрез водната околна среда върху 

възпроизводството 

- - 

Устойчиви въглеводороди и устойчиви и 

биоакумулируеми органични токсични вещества 

- - 

Цианиди - - 

Метали и техните съединения - - 

Арсен и неговите съединения - - 

Биоциди и други продукти за защита на 

растенията 
- - 

Суспендирани материали - - 

Вещества, допринасящи за еутрофикация (по-

конкретно нитрати и фосфати) 
- - 

Вещества, които имат неблагоприятно 

въздействие върху кислородния баланс (и могат 

да бъдат измервани с параметри като БПК, ХПК 

и др.) 

- - 

Таблица 3 /по Методиката за определяне на НДНТ/ - попълва се при заустване на 

отпадъчни води в повърхностни водни тела 

Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела. 
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Таблица 4 /по Методиката за определяне на НДНТ/ - попълва се при заустване на отпадъчни 

води в повърхностни водни тела 

Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела. 

Таблица 5 /по Методиката за определяне на НДНТ/ - попълва се при заустване на отпадъчни 

води в канализационни системи на населени места 

Не се предвижда заустване на отпадъчни води в канализационни системи на 

населени места. 

Таблица 5.1 /по Методиката за определяне на НДНТ/ - попълва се при заустване на 

отпадъчни води в канализационни системи на населени места 

Не се предвижда заустване на отпадъчни води в канализационни системи на 

населени места. 

Таблица 6 /по Методиката за определяне на НДНТ/ - попълва се при заустване на отпадъчни 

води в подземни води (ако нормативната уредба разрешава такова) 

Не се предвижда заустване на отпадъчни води в подземни води. 

Образуване на отпадъци 

Таблица 7 /по Методиката за определяне на НДНТ/ 

Показател  Емисионна стойност, 

съгласно избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 

стойности съгласно заключения 

за НДНТ, вкл. приети с Решение 

на ЕК 

Количества опасни отпадъци, образувани при производството: 

Нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа; Код - 13 01 10* 

0.8 t/y  

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки на минерална основа; Код - 

13 02 05* 

0.8 t/y В BREF няма данни 

Смеси от отпадъци от песъкоуловители и 

маслено-водни сепаратори; Код - 13 05 08* 

0,1 t/y В BREF няма данни 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни 

вещества или замърсени с опасни вещества; 

Код – 15 01 10*  

0,1 t/y В BREF няма данни 

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за 

изтриване и предпазни облекла; Код - 15 02 

0.5 t/y В BREF няма данни 
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Показател  Емисионна стойност, 

съгласно избрана техника 

Емисионна стойност/обхват 

стойности съгласно заключения 

за НДНТ, вкл. приети с Решение 

на ЕК 

02* 

Количества производствени отпадъци, образувани при производството: 

Материали, негодни за консумация и 

преработване; Код - 02 03 04 

1 t/y 

0.0033 t/ед. продукт 

В BREF няма данни 

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с 

изключение на пепел от котли, упомената в 

10 01 04); Код – 10 01 01 

1000 t/y 

0.17 t/ед. продукт 

В BREF няма данни 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф 

и необработена дървесина; Код - 10 01 03 

1 t/y 

0.0002 t/ед. продукт 

В BREF няма данни 

Хартиени опаковки; Код – 15 01 01 0.5 t/y В BREF няма данни 

Пластмасови опаковки; Код – 15 01 02 0.3 t/y В BREF няма данни 

Опаковки от дървесни материали; Код – 15 

01 03 

0.8 t/y В BREF няма данни 

Композитни опаковки; Код – 15 01 05 0.1 t/y В BREF няма данни 

Други отпадъци, образувани от инсталацията извън обхвата на Приложение 4 

Отпадъци от растителни тъкани; Код - 02 01 

03 

1 t/y - 

Възможност за оползотворяване, 

повторна употреба и/или рециклиране: 

ДА – предаване за 

последващо третиране на 

фирми с разрешително по 

чл. 67 от ЗУО, 

регистрационен документ по 

чл. 35 на ЗУО или 

комплексно разрешително 

ДА, оползотворяване, 

преработване и рециклиране 

Количества от други отпадъци, за които 

са определени ограничения в 

съответното заключение за НДНТ: 

1……………………... 

2 ..........................................………… 

 3…………………………………… 

- - 

Опасните и производствени неопасни 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.  

Площадките за временно съхранение на отпадъците, ще се обозначат и надпишат, 

включително на или над съответните контейнери е ще бъде посочено наименованието и кода 
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на отпадъка. 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.  

Предотвратяване на аварии 

Таблица 8 /по Методиката за определяне на НДНТ/ 

Показател Максимално количество 

Информация в 

заключения за 

НДНТ, вкл. приети 

с Решение на ЕК 

В случай, че предлаганата техника 

попада в обхвата на Раздел I на Глава 

седма на ЗООС за предотвратяване на 

големи аварии с опасни вещества – се 

изброяват веществата от Приложение 3 

на ЗООС 

Техниката не попада в обхвата на Раздел I на 

Глава седма на ЗООС. На площадката ще има 

наличие на ОХВ в обхвата на Приложение 3 на 

ЗООС, но под прага за нисък рисков потенциал. 

В BREF-няма 

данни  

На територията на ИП 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 нисък 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.  

 Аварии с опасни химични вещества – на територията на новата инсталация 

могат да възникнат различни по мащабност и последствия промишлени аварии, затова 

трябва да са изготвени и утвърдени технически инструкции за експлоатация в сградата, 

както и авариен план за организация на дейностите по предотвратяване и ликвидиране на 

последствията. 

Преди въвеждане на обекта в експлоатация, е необходимо изготвяне на План за 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, 

аварии и катастрофи (СНАВР) въз основа на чл. 36 от Закона за защита при бедствия. 

В този план трябва да се посочат мерките за недопускане, предотвратяване или 

ликвидиране на последствията при възникване на бедствия и аварии в зависимост от 
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характера им, както и службите и организациите, с които трябва да се търси взаимодействие 

при възникване на бедствие или авария на територията на обекта, редът и начините за 

тяхното оповестяване, редът за въвеждане на плана за действие при аварии и др. В него 

трябва да се отразят задълженията на длъжностните лица, участващи в ликвидирането на 

авариите и редът на техните действия, както и сроковете за предаване на информацията към 

висшестоящите инстанции. 

Планът ще включва и превантивна дейност, свързана с обучение на обслужващия 

персонал. Дейността на предприятието следва да бъде насочена към осъществяване на 

практика на мероприятия, ограничаващи вредното въздействие върху околната среда. 

Още на етапа на проектиране, цялото основно оборудване на инсталацията, 

конструкциите и спомагателните съоръжения ще се проектират в съответствие с българското 

и международно законодателство, съгласно приетите стандарти по отношение на 

безопасността.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представената информация е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 99а, ал. 1 

от ЗООС, във връзка с чл. 118, ал. 2 от ЗООС, като отделно приложение към ДОВОС, 

съгласно изискванията на методиката за определяне на НДНТ, утвърдена със Заповед № РД-

925/13.12.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. 

Въз основа на горепосочената информация може да се твърди, че Инвестиционното 

предложение на „Химиндъстриис“ ООД „Технологичен комплекс за производство на 

етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт“, отговаря на изискванията на 

 Reference Document for the Production of Large Volume Organic Chemicals, 2017;  

  Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2117 на комисията от 21 ноември 2017 година 

за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) при производството 

на органични химикали в големи обеми съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета 

включително и на българското законодателство. 

Към момента на подаване на настоящата оценка по чл. 99а от ЗООС не са налични 

Заключения за НДНТ конкретно за дейностите, за които „Химиндъстриис“ ООД 

кандидатства. 

Новата инсталация е в пълно съответствие с НДНТ, включително с описаните 

параметри (консумация, емисии, отпадъци и т.н) и техните стойности. 

Въз основа на представената по-горе информация считаме, че са изпълнени 

изискванията на чл. 99а, ал. 1 от ЗООС за доказано съответствие на Инвестиционното 
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предложение с най-добрите налични техники и тяхното прилагане.  

 

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 

Приложение № 1 - писмо на РИОСВ Стара Загора с изх. № КОС-01-4713/13.02.2018г. 

относно уведомление за ИП 


