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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 

КФС карбамид- формалдехидна смола 

МКФС меламин-карбамид-формалехидна смола 

МПСОВ модулна пречиствателна станция за отпадни води 

МФС меламин-формалдехидна смола 

НДНТ най-добри налични техники 

НДНТ-СЕН свързаните с най-добрите налични техники емисионни нива 

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

среда 

ОВОС оценка на въздействието върху околната среда 

ОУП Общ устройствен план 

ПВТ Повърхностно водно тяло / Подземно водно тяло 

ПДЧ плочи от дървесни частици 

ПУРБ План за управление на речните басейни 

РЗИ Районна здравна инспекция 

РЗПРН Район със значителен потенциален риск от наводнения 
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- Информационни листове за безопасност; 
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Приложение № 8 – Оценка по чл. 99б от ЗООС 

Приложение № 9 – 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 „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на 

смоли” 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. ДВ. бр. 21 от 2021г. 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. 67 от 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, въз основа на сключен договор между 

„Кастамону България” АД и „АТМ Консултинг Партнърс“ ООД.  

За определянето на обхвата и съдържанието на ДОВОС, Възложителят е изпратил 

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

организации: 

• РИОСВ – Стара Загора; 

• РЗИ – Стара Загора; 

• БДУВ – Източнобеломорски район; 

• Кмет на община Павел баня; 

• Кмет на кметство с. Горно Сахране. 

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 

обекти, минералното разнообразие и взаимодействието между тях. Настоящият доклад за 
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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. № 2488/11.05.2021г.). В тази връзка са изпратени 

и уведомителни писма до Кмета на община Павел баня, Кмета на кметство с. Горно Сахране 

и е извършено публично обявяване на инвестиционното предложение (ИП). 

Съгласно писмо на РИОСВ – Стара Загора с изх. № КОС-01-2488/01.09.2021г. 

инвестиционното предложение (ИП) на „Кастамону България” АД попада в обхвата на 

Приложение 1 на ЗООС, т.6 „а“ 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). 

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. 

ИП попада и в обхвата на Приложение 4 към ЗООС- подлежи на издаване на 

комплексно разрешително, като към настоящия доклад е приложена оценка за прилагането на 

най-добри налични техники, в съответствие с чл. 99а на ЗООС. 

ИП води до промяна във вида и количествата на опасните вещества налични на 

площадката, които са в обхвата на Приложение 3 към ЗООС, като към доклада е приложена 

оценка на риска, в съответствие с чл. 99б на ЗООС. 

• Информация за Възложителя: 

Възложител: „Кастамону България” АД  

Рег. Адрес: с. Горно Сахране 6151, общ. Павел баня, област Стара 

Загора, ул. „Шипченска епопея” № 24 

Адрес за кореспонденция: с. Горно Сахране 6151, общ. Павел баня, област Стара 

Загора, ул. „Шипченска епопея” № 24 

БУЛСТАТ:   123006579 

 Представлявано от съвет на директорите 
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Халюк Йълдъз 

Ахмет Яхия Къгълъ 

Мехмет Авни Къгълъ 

Представлявани от 

Изпълнителния директор: 

 

Чаатай Пийадеджи 

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 

Настоящото инвестиционно предложение (ИП) е пряко свързано с дейността на 

„Кастамону България“ АД. Крайният продукт от новата инсталация за производство на 

формалин ще се използва при производството на смоли, които се ползват в производствения 

процес на плочи от дървесни частици (ПДЧ). 

Дейността на „Кастамону България“ АД се развива на територията на УПИ III - 501, 

503, 504 в кв. 76, с площ 208.736 дка и поземлен имот (ПИ) с идентификатор 16924.29.18, с 

площ 38.571 дка. На площадката са разположени следните инсталации: 

- Инсталация за производство и ламиниране на ПДЧ, на територията на УПИ III-

501, 503, 504 в кв. 76 и поземлен имот с идентификатор 16924.29.18; 

- Инсталация за производство на КФС, на територията на УПИ III-501, 503, 504. 

ИП предвижда следните промени в производствената дейност на дружеството: 

- Изграждане на инсталация за производство на суровина (формалин) за 

производството на формалдехидни смоли, с което дружеството ще постигне независимост от 

гледна точка на доставките ѝ; 

- увеличаване на производствения капацитет на инсталацията за производство на 

карбамид- формалдехидна смола (КФС) и производство на нови продукти– меламин-

формалдехидна смола (МФС) и меламин-карбамид-формалехидна смола (МКФС). 

ИП ще се реализира на площадката на действащата в условията на комплексно 

разрешително (КР) № 525-Н0/2016 г. инсталация за производство на карбамид - 

формалдехидна смола. 
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Основната суровина за производството на КФС е формалин с концентрация на 

формалдехид в разтвора до 60%. До момента тази суровина се доставя на площадката на 

дружеството от външни производители. С реализацията на ИП ще се постигне надеждно 

осигуряване на необходимото за производствения процес количество суровина, без 

зависимост от външни доставчици. Допълнително ще се произвеждат МФС и МКФС, които 

са световно утвърдени суровини при производството на ПДЧ. Предвижда се към инсталацията 

да се изгради складово стопанство за суровини и спомагателни материали  

Основната цел на ИП е гарантиране на непрекъснат производствен процес на 

инсталацията на „Кастамону България“ АД и увеличаване качеството на крайната продукция, 

чрез включването на допълнителна суровина (МФС/ МКФС) в производствения процес на 

ПДЧ. Тук е важно да се отбележи, че основната дейност на „Кастамону България“ АД е 

производство на ПДЧ, като всички останали дейности на площадката са пряко свързани с това 

производство.  

С реализация на ИП ще има възможност и за пласмент на част от продукцията на КФС, 

МФС и МКФС на външни контрагенти.  

Реализацията на ИП не предвижда промени в отпадъчните води от инсталацията.  

Експлоатацията на новата инсталация не е възможно да доведе до значими промени в 

еквивалентните нива на шума както по границите на производствената площадка, така и в 

местата на въздействие. 

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

В Приложение 2 е представен Генплан на площадката. 

1.2.ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ/ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

ИП е пряко свързано с дейността на „Кастамону България“ АД. Крайният продукт от 

новата инсталация за производство на формалин ще се използва при производството КФС, 

МФС и МКФС. Двете инсталации са непосредствено една до друга, което води до значително 

снижаване на разходите за транспорт и емисиите, които се отделят от двигателите с вътрешно 

горене на цистерните превозващи суровината в момента. 

Настоящото ИП попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС и за разрешаване 

експлоатацията на новата инсталация, е необходимо издаване на комплексно разрешително. С 

ИП се предвижда също така повишаване на капацитета на съществуващата инсталация за 

производство на КФС и производството на допълнителни продукти- МФС и МКФС. Това 

налага след процедирането на Глава шеста на ЗООС, да се процедира и Глава седма, Раздел II 

на ЗООС. 
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За осъществяване на строителните дейности ще се извърши необходимата процедура, 

съгласно ЗУТ за издаване на разрешение за строеж.  

С реализация на ИП не се предвижда промяна в капацитета на инсталацията за 

производство на ПДЧ. 

ИП ще се реализира изцяло на територията на действащата производствена площадка 

на „Кастамону България“ АД – всички съоръжения на инсталацията за производство на 

формалин към разширената инсталация за производство на КФС, МФС и МКФС ще бъдат 

разположени в рамките на УПИ III-501, 503, 504 в кв. 76 с площ 208.736 дка и поземлен имот 

с идентификатор 16924.29.18, с площ 38.571  

Съгласно Общ устройствен план (ОУП) на община Павел баня, 2017г., имотите, 

предмет на инвестиционното предложение попадат в устройствена зона „Пп“.  

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

други предприятия, източници на значими вредности.  

1.3.ОПИСАНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Площадката предвидена за реализацията на ИП се намира на промишлената площадка 

на „Кастамону България“ АД на територията на УПИ III - 501, 503, 504 в кв. 76, с площ 208.736 

дка и ПИ с идентификатор 16924.29.18, с площ 38.571 дка.  

Общата площ на площадката е 247.307 дка.  

Площадката на „Кастамону България“ АД (УПИ III-501, 503, 504 в кв. 76 ПИ 

16924.29.18) е разположена в устройствена зона предназначена за производствени и складови 

терени, съгласно ОУП на община Павел баня.  

На площадката са разположени следните инсталации: 

- Инсталация за производство и ламиниране на ПДЧ, на територията на УПИ III-

501, 503, 504 в кв. 76 и ПИ 16924.29.18; 

- Инсталация за производство на КФС, на територията на УПИ III-501, 503, 504. 

След реализация на ИП, разширената част към инсталацията за производство на смоли 

ще се реализира на територията на УПИ III-501, 503, 504. Новата инсталация за производство 

на формалин ще се разположи в непосредствена близост до инсталацията за КФС, МФС и 

МКФС, на територията на УПИ III-501, 503, 504. 

На Фигура 1.3-1 е представена карта с местоположение на инсталацията на „Кастамону 

България“ АД.  

На Фигура 1.3-2 е показана площадката на предприятието и разположението на 

цеховете за КФС/МФС/МКФС и формалин. 
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В Приложение 2 е представен Генерален план на площадката на „Кастамону 

България“ АД след реализация на ИП. 

 

Фигура 1.3-1 Местоположение на инсталацията на „Кастамону България“ АД 

Както изяснихме по-горе, всички съоръжения на инсталацията за производство на 

формалин към разширената инсталация за производство на КФС, МФС и МКФС ще бъдат 

разположени в рамките на УПИ III-501, 503, 504. 

 

Фигура 1.3-2 Разположение на инсталациите за производство на КФС/МФС/МКФС и 

формалин 

В следващата таблица е представен координатен регистър на граничните точки на 

площадката на „Кастамону България“ АД: 
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Таблица 1.3-1 Координатен регистър на граничните точки на площадката на „Кастамону 

България“ АД 

№ Х [m] Y [m] № Х [m] Y [m] 

1  4658158.300 9401000.150 13  4658559.170  9401240.840 

2  4658289.850 9401160.790 14  4658538.890  9401350.580 

3  4658308.621 9401177.478 15  4658650.030  9401535.290 

4  4658331.640 9401187.530 16  4658708.040  9401627.990 

5  4658415.700 9401208.280 17  4658490.540  9401764.930 

6  4658423.700 9401220.420 18  4658209.750  9401379.580 

7  4658432.560  9401222.470 19  4658036.490  9401141.720 

8  4658434.770  9401212.350 20  4658034.150 9401143.720 

9  4658473.890  9401221.300 21  4658022.520  9401127.290 

10  4658467.490  9401249.260 22  4658039.230 9401064.640 

11  4658525.970  9401262.650 23  4658116.560  9401020.640 

12  4658532.370  9401234.700 24  4658120.273 9401023.024 

25 4658124.620 9401022.240 

 

Фигура 1.3-3 Гранични точки на УПИ III-501,503,504 

В приложение е представена скица на ПИ 16924.29.18 с координати на точките, 

определящи границите на имота. 

Най-близкото населено място до границите на обекта е с. Горно Сахране– граничи на 

запад от предприятието (виж Фигура 1.3-2).  

Имотите са собственост на Възложителя по силата на нотариални актове за покупко-

продажба (Приложение № 3). 

Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т.3 от Наредбата 

за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. 

обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 29в от ДР на ЗООС са: 

➢ Жилищна зона на с. Горно Сахране – непосредствено до западната и 

северозападната граница на предприятието; 

➢ ОДЗ „Детелина“ (поз. 3 на Фигура 1.3-4) – на разстояние 230 m северозападно 

от границите на обекта; 
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➢ ОУ „Васил Левски“ (поз. 2 на Фигура 1.3-4)– на разстояние 320 m северозападно; 

➢ Кметство на с. Горно Сахране (поз. 1 на Фигура 1.3-4) - на разстояние 370 m 

северозападно. 

➢ ЖП гара Горно Сахране (поз. 4 на Фигура 1.3-4)- на разстояние около50 m 

югоизточно. 

 

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

населени места и чувствителни обекти 

Предприятието на „Кастамону България“ АД е свързано с Републиканската пътна 

мрежа (Републикански път I-6 - Подбалкански път). 

1.4.ИНФРАСТРУКТУРА 

За реализация на ИП не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища, газопровод, електропровод и др.). Предвидено е новите съоръжения да бъдат 

разположени на съществуващата и действаща промишлена площадка на Инвеститора. 

Предприятието на „Кастамону България“ АД е свързано с Републиканската пътна 

мрежа (Републикански път I-6 - Подбалкански път) чрез съществуващата улична мрежа на с. 

Горно Сахране. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. 

Доставянето на суровина ще се извършва както до момента, до сега се е доставял 

формалин за производствения процес на инсталацията за КФС, а с реализацията на ИП ще се 

доставя метанол за целите на производствения процес на формалин. Съответно формалин 

няма да се транспортира до площадката. Заводът на „Кастамону България“ АД граници с жп 

линия и е в близост до първокласен път от Републиканската пътна мрежа- I-6 - Подбалкански 

път. При необходимост от доставки на суровини или изнасяне на продукция има възможност 
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за ползване на жп или авто транспорт. 

ИП не е свързано с промяна в разрешения товар за ползване на електроенергия от 

електропреносната мрежа. Не е необходимо изменение на договорите за достъп до 

електропреносната мрежа с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и за пренос на 

електрическа енергия с „Национална електрическа компания“ ЕАД.  

Наличният парогенератор към действащата инсталация за производство на КФС е 

напълно достатъчен за осигуряването на топлинна енергия на инсталациите след реализиране 

на ИП. 

ИП няма отношение към промяна във ВиК съоръженията извън площадката на 

инсталацията. С напредване в проектирането на съоръженията в обхвата на настоящото ИП се 

установи, че няма нужда от допълнителни количества вода за производствени нужди. Не се 

предвижда изменение на действащото Разрешително за водовземане от повърхностен воден 

обект. 

За извършването на строителните и монтажни работи не е необходимо извършването 

на голям обем изкопни дейности. Не се предвижда използването на взрив. 

Част „Електроснабдяване“: 

На площадката ще се експлоатират общо три инсталации, които ще са консуматор на 

ел. енергия, както следва: 

- инсталацията за производство на ПДЧ, с максимален разход до 36000 MWh/y; 

- инсталация за производство на КФС, МФС и МКФС, с максимален разход след 

реализиране на ИП до 2610 MWh/y; 

- нова инсталация за производство на формалин, с максимален разход до 3656 

MWh/y. 

Общият разход на ел. енергия ще възлиза на 42266 MWh/y. 

Част „ВиК“: 

Вода за производствени нужди се осигурява от повърхностен воден обект - р. 

Габровница, в съответствие с условията на Разрешително № 1150/28.08.2002г., продължено с 

Решение № РР-2265/30.04.2015г. Разрешен е 150 000 m3/y лимит на ползваната вода за 

промишлено водоснабдяване и до 1750 m3/y за напояване и др. цели. С реализацията на ИП ще 

се консумират следните количества вода: 

- инсталацията за производство на ПДЧ, с максимален разход до 48250 m3/y- 

остава без промяна; 

- инсталация за производство на КФС, МФС и МКФС, с максимален разход след 

реализиране на ИП до 10000 m3/y, при сегашна консумация на до 5000 m3/y; 
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- новата инсталация за производство на формалин с максимален разход след 

реализиране на ИП до 90000 m3/y; 

- до 1500 m3/y за напояване на земеделски култури (поливане на зелени площи); 

- до 250 m3/y за други цели (поддържане на противопожарен резервоар). 

За целите на ИП не е необходимо да се изменя действащото Разрешително № 

1150/28.08.2002г. продължено с Решение № РР-2265/30.04.2015г. 

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

Инвестиционното предложение ще се реализира върху територията на действащата 

производствена площадка на „Кастамону България“ АД – всички съоръжения на инсталацията 

за производство на формалин към разширената инсталация за производство на КФС, МФС и 

МКФС ще бъдат разположени в рамките на УПИ III-501, 503, 504 в кв. 76 с площ 208.736 дка 

(виж Фигура 1.3-2).  

Новата инсталация за производство на формалин ще се разположи в непосредствена 

близост до инсталацията за КФС, МФС и МКФС, на територията на УПИ III-501, 503, 504. 

1.6.ЕТАПИ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1.6.1. Строителство 

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 фундаментите за разполагане на инсталациите и 

складовите стопанства, водопроводни съоръжения, нова ел. инсталация и паропровод към 

новите съоръжения. 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. 

Таблица 1.6-1 Необходим персонал по време на строителство 

Етапи Дейности Необходим персонал 

I Подготовка и мобилизация на екипа 10 
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Етапи Дейности Необходим персонал 

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 формалин и КФС около 8000 часа и 3000 часа на инсталацията за 

производство на МФС и МКФС.  

По време на експлоатацията на производствената площадка ще работят около 380 

души. Работният процес ще бъде на три смени по 8 часа, а персонала за административни 

дейности – с едносменен режим на работа. 

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 

Реализацията на ИП не е свързана 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.  
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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 

Инсталацията за производство на карбамид формалдехидна смола е действаща. 

Експлоатира се съгласно издадено комплексно разрешително (КР) с № 525-H0/2016г. 

Предприятието на „Кастамону България“ АД е класифицирано с нисък рисков 

потенциал, по реда на глава седма, раздел I от ЗООС.  

Независимо от реализацията на ИП, операторът планира да включи нови ОХВ в 

производствения процес на действащите инсталации. По-подробна информация за 

планираните промени е представена по-долу в точка 1.8.4. 

Описание на производствената дейност: 

Както описахме по-горе, дейността на инсталацията попада в обхвата на Приложение 4 

на ЗООС, като се експлоатира в съответствие с условията на комплексно разрешително № 525-

Н0/2016 г. Съгласно Условие 2 на КР в обхвата на разрешителното са: 

- Инсталацията за производство на карбамид формалдехидна смола (КФС), която 

попада в обхвата на т.4.1 (з) от Приложение 4 към ЗООС; 

- Инсталация за производство на плоскости от дървесни частици (ПДЧ), 

включваща малка и голяма сушилна инсталации; 

- Инсталация за производство на пелети от дървесен прах и дървесни частици; 

- Маслогреен котел на биомаса с номинална топлинна мощност 6 MW; 

- Парогенератор на природен газ с номинална топлинна мощност 6,55 MW; 

- Линия за импрегниране на хартия; 

- Линии за ламиниране. 

Основната дейност на инсталацията е производство на ПДЧ и всички процеси, които се 

извършват на площадката са свързани с това производство.  

Инсталация за производство на КФС: 

Карбамид-формалдехидните смоли се използват главно за производството на продукти 

на дървесна основа, за хартията, използвана за меламин панели от ПДЧ. Първата стъпка в 

производството на смоли е добавянето на карбамид във водния формалдехиден разтвор в 
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реактор, който се нагрява с пара до определена температура, след която реакционната смес 

полимеризира и се образува воден разтвор на смола. След това разтворът на смолата се 

охлажда, стабилизира се с натриев хидроксид и се изпраща чрез помпа в резервоар за 

съхранение. 

Планира се инсталирането на следните основни съоръжения: един реактор за 

получаване на карбамид-формалдехидни смоли и един реактор на меламин-формалдехидни 

смоли. 

По-долу е дадено описание на технологичния процес на  производство на смоли. 

Производствения процес на КФС включва следните основни етапи: 

От склада за карбамид, посредством шнеков транспортьор, елеватор и система от 

шнекови конвейери се снабдява силоз за дозиране. След претегляне на необходимото 

количество карбамид, от силозите за дозиране карбамида се подава в реакторите за 

поликондензиране (2 броя). Формалдехидният разтвор, съхраняван в резервоар се изпраща 

към реактори за поликондензиране с помощта на помпи. 

Двата реактора, където се произвеждат КФС, имат капацитет 28 m3 всеки един от тях, 

осигурени са с бъркалка и имат серпентина за нагряване/охлаждане на външната си стена.  

В реактора се въвежда формалдехидният разтвор, започва разбъркване, после 

постепенно се въвежда дозираното количество карбамид. След въвеждане на първата 

карбамид се започва нагряване на реактора с пара чрез серпентина. Температурата в реактора 

се следи стриктно чрез три термодвойки. След около 30 минути температурата от реактора се 

повишава до 80°C. При достигане на тази температура се спира нагряването, защото започва 

реакция за поликондензация. Последващото повишаване на температура в реактора се 

извършва за сметка на реакционната топлина (протича екзотермична реакция). По време на 

развитие на реакцията за поликондензация температурата се поддържа около стойността – 96 

°C. За поддържане на тази температурата се подава охлаждаща вода, която циркулира през 

серпентините на реактора.  

Водата за охлаждане циркулира между серпантините и охладителната кула 

посредством помпи. Евентуалните загуби от циркулиране на водата за охлаждане се 

компенсират от резервоара за мека вода.  

Поради това, че поликондензацията силно се влияе от алкална реакция, постоянно се 

следи pH. На етапа за затопляне на реактора, измерването се извършва периодично. В първия 

етап на процеса (подгряване) рН следва да е киселинна. За осигуряване на киселинно рН се 

добавя киселина (мравчена киселина). Киселина се доставя с помпа от резервоар за киселина 

към междинните съдове за съхранение, намиращи се над реакторите. От тези съдове 

гравитационно и контролирано се въвежда киселина за снижаване на рН.  
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Прекъсване на реакцията се осъществява чрез увеличаване на рН до 8-9 посредством  

разтвор натриев хидроксид (NaOH). Разтвор NaOH от резервоар се изпомпва с помощта на 

помпа в междинни съдове за съхранение, намиращи се над всеки реактор. От тези съдове за 

междинно съхранение гравитационно се въвежда контролирано необходимо количество 

разтвор NaOH. 

След прекъсване на реакцията на поликондензация на КФС остатъчният формалин, 

който не е встъпил в реакция се неутрализира чрез вакуумиране на реактора с помощта на 

вакуумна помпа с воден пръстен. Газовете и водните пари влизат в кондензационен съд, 

където кондензират и полученият конденз се рециркулира в реактора или се събира в 

междинните съдове за вода от конденз. Тази вода се изпомпва с помощта на помпа в резервоар 

за вакуумна вода, откъдето се използва повторно при производство на смоли. 

След дегазиране на смолите налягането в реактора се балансира, след което започва 

процеса охлаждане на реактора с вода. Водата за охлаждане циркулира чрез външните 

серпентини към реактора. Когато температурата на смолата е по-малка от 35°С се взема смола 

за лабораторен анализ и се определя отработеният свободен формалдехид (който не е встъпил 

в реакция). Ако концентрацията на свободен формалдехид от смолата превишава 

определените граници за класифициране на смолата се преминава към коригиране на 

съдържанието на свободен формалдехид. В случай на карбамид-формалдехидни смоли, 

класифицирани като тип Е1, концентрацията на свободен формалдехид трябва да бъде по- 

малка от 0.1 %. 

Смолите, готови за използване, се изпомпват с помощта на помпи и след преминаване 

през филтри се изпращат към 4 броя резервоари за съхранение, всеки от по 300 m3, единият от 

тях авариен, откъдето се използват в производството на плочите от дървесни частици.  

Средната продължителността на един цикъл за производство на смола е около 7-8 часа.  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИ ПРОМЕНИ: 

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда следните промени в производствената 

дейност на дружеството: 

- увеличаване на производствения капацитет на инсталацията за производство на 

КФС и производство на нови продукти – МФС и КМФС; 

- изграждане на инсталация за производство на суровина (формалин) за 

производството на формалдехидни смоли, с което дружеството ще постигне независимост от 

гледна точка на доставките ѝ. 

Увеличаване на капацитета на инсталацията за производство на КФС и 

производство на МФС и МКФС: 

Съгласно Условие 4 от КР № 525-Н0/2016 г. на площадката на „Кастамону България“ 
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АД е разрешено производството на 43°800 t/y КФС.  

След реализация на ИП, производителността на инсталацията за производство на КФС 

ще нарасне на 79500 t/y. Предвидено е в инсталацията да се произвежда допълнително МКФС 

с капацитет 500 t/y и МФС с капацитет 8000 t/y. 

За увеличаване на капацитета на инсталацията за производство на КФС, МФС и МКФС, 

на площадката на „Кастамону България“ АД ще се изградят следните допълнителни 

съоръжения: 

- нов реактор за КФС/ МКФС – 28 m3; 

- нов реактор за МФС – 14 m3; 

- разширение на склада за карбамид за съхранение на допълнителни 2700 m3 

суровина; 

- нов склад за меламин с капацитет 300 m3. 

Готовата продукция от смоли ще се съхранява в общо: 

- 10 резервоара за КФС, от които три по 300 m3 за КФС и МКФС, разположени в 

обваловка, пет по 100 m3 и два по 35 m3. Допълнително е предвиден един резервоар от 300 m3, 

който е за авариен обем, т.е. празен. 

- 2 резервоара за МФС по 35 m3. 

Производственият процес на МФС е аналогичен на производствения процес на 

КФС, като основната разлика е, че суровината за производството ѝ е меламин вместо 

карбамид. 

За да може да се фиксира върху дървесина и целулоза, меламин-формалдехидната 

смола трябва да има голям брой метилови групи в края на полимерната верига. Моно-етилен 

гликолът е компонент, който се добавя в производството на тези смоли с цел, да контролира 

дължината на полимерната верига и да осигурява голям брой метилови групи в края на 

полимерните вериги. 

Синтезът на МФС се извършва в реактор 14 m3, оборудван с бъркалка с три комплекта 

витла и нагревателна/охлаждаща серпентина около реактора. Температурата в реактора се 

измерва с три термодвойки, разположени в долната, централната и горната част на реактора. 

Формалдехидният разтвор се изпраща към поликондензационния реактор и се стартира 

процеса на разбъркване. Към разтвора на формалдехид се добавя дейонизирана вода, натриев 

хидроксид за коригиране на рН на разтвора до около 9.2-9.5 и ди-етилен гликол, с цел 

осигуряване на еластичност на смолата върху хартията. След това се добавя предварително 

претеглено количество меламин и моно-етилен  гликол.  
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След добавянето на всички компоненти се започва нагряване на реактора, посредством 

пара, която циркулира през серпентината на реактора. Нагряването на реактора продължава 

до 95℃. След това се охлажда до 90℃ и на тази температура реакцията протича за около 60 

минути. Периодично се проверява рН и се прави проверка за помътняване. При получаване на 

помътняване , реакцията се прекъсва и смолата се стабилизира с натриев хидроксид до рН 

8.80-9.80, охлажда се до 30-35℃ и се транспортира към резервоар за МФС. 

Производственият процес на МКФС е аналогичен на производствения процес на 

КФС, като основната разлика е, че за производството ѝ се добавя и меламин. 

Синтезът на МКФС се извършва в реактор 28 m3, оборудван с бъркалка с три комплекта 

витла и нагревателна/охлаждаща серпентина около реактора. Температурата в реактора се 

измерва с три термодвойки, разположени в долната, централната и горната част на реактора. 

Формалдехидният разтвор се изпраща към поликондензационния реактор и се стартира 

процеса на разбъркване. Към разтвора на формалдехид се добавя натриев хидроксид за 

коригиране на рН на разтвора до около 8.5.  

След добавянето на всички компоненти се започва нагряване на реактора, посредством 

пара, която циркулира през серпентината на реактора. Нагряването на реактора продължава 

до 90℃. Периодично се проверява рН и се прави проверка за помътняване. Следи се реакцията 

за получаване на помътняване на образувалата се смола. След това се подава натриев 

хидроксид до рH  8.80–9.60 и се подава 2–ри формалдехиден разтвор. Добавя се меламин и 

реактора се загрява до 90°С като се следи рH да не пада под 8.6 и ако е необходимо се подава 

допълнително натриев хидроксид. Проверява се вискозитета на смолата  до достигане на 30–

35 секунди време на изтичане. При достигане на 50°С се спира охлаждането и се подава 2–ри 

карбамид, като след това се пуска отново охлаждане. Крайната стойност на рH се осигурява в 

диапазона 9.2–9.8 и се транспортира готовата смола към резервоар за МКФС (един от 

посочените 300 m3, където вместо КФС се съхранява МКФС). 

Инсталация за производство на формалин – 30-60% разтвор: 

ИП на „Кастамону България“ АД включва производство на формалин до 60% разтвор, 

който основно ще се използва в действащата инсталация за производство на КФС.  

В момента основната суровина за производството на КФС е формалин 37% разтвор (или 

Формалин 30-60% разтвор, или UF/C/). До момента тази суровина се доставя на площадката 

на дружеството от външни производители. С реализацията на ИП ще се постигне надеждно 

осигуряване на необходимото за производствения процес количество суровина, без 

зависимост от външни фирми. Предвижда се към инсталацията да се изгради складово 

стопанство за суровини и спомагателни материали.  
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Основната цел на ИП е гарантиране на непрекъснат производствен процес на 

инсталацията на „Кастамону България“ АД.  

При пазарен интерес към суровината от външни фирми е възможно част от продукцията 

да се реализира извън дружеството. 

Капацитетът на инсталацията за производство на формалин с концентрация до 60%, е 

164.4 t/d, до 60000 t/y. 

Химичната реакция, която е в основата на производството на формалин, е екзотермична 

с енталпия на ΔH = 38 kcal/mol. Инсталацията за получаване на формалин се нуждае от 

топлинна енергия само при стартиране на процеса, след което химическият процес е 

самодостатъчен и се генерира излишък от енергия. Топлинната енергия, необходима за 

стартирането на процеса ще се осигурява от съществуващия парогенератор към инсталацията 

за производство на КФС. 

Химичната реакция, която е в основата на производството на карбамид/меламин 

формалдехидната смола е ендотермична реакция, като необходимата топлина за процеса е 

възможно да се подава от топлината генерирана в новата инсталация при производството на 

формалин, като пара с ниско налягане. 

Линията за производство на формалин е оборудвана със следните основни съоръжения:  

- реактор за каталитично окисление на метанол; 

- колона на абсорбция на формалдехид; 

- устройство за каталитично пречистване на остатъчни газове. 

Инсталацията ще бъде открита метална конструкция на бетонна платформа. 

Най-общо производството на формалин се основава на каталитичното окисление на 

метанола до получаване на реакционен газ (при излишък на въздух) и последващо абсорбиране 

на формалдехид във вода, до получаване на формалин (до 60% разтвор). Метанолът се 

изпомпва от резервоарите за съхранение, подава се към тръбен топлообменник, в който се 

получава реакционен газ съдържащ предимно формалдехид, който след колоната за абсорбция 

се улавя под формата на разтвор – формалин и се отделя реакционна смес.  

Реакционната смес се състои от газове с дефицит на метанол, въздух и кислород, които 

се рециркулират от изхода на колоната за поглъщане. В реактора, пълен с катализатор, се 

извършва превръщането на метанол в формалдехид. Реакциите са екзотермични и реакцията 

на топлина се използва за производството на пара. Газовете, които излизат от реактора, 

съдържат формалдехид и малко нереагирал метанол. 

Тези газове се охлаждат в топлообменник и след това се въвеждат в абсорбционна 

колона, където се охлаждат и се абсорбират във вода. Полученият продукт (разтвор на 
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формалдехид) се събира в основата на колоната за абсорбция и се изпраща в резервоарите за 

съхранение. Газовете, които не са абсорбирани с следи от органични продукти, част от които 

се рециркулират, а другата част преминава през каталитичен пречиствател (реактор след 

изгаряне), преди да бъдат изпуснати в атмосферата. 

По-подробно описание на процеса е представено по-долу.  

Захранване с метанол 

От резервоарите за съхранение метанолът се изпомпва непрекъснато през помпата до 

производствената линия; за да се контролира дебита на метанола, помпата е оборудвана с 

честотни преобразуватели, които позволяват или намаляват скоростта на двигателя, за да се 

намали дебитът на двигателя или да се увеличи скоростта на двигателя, за да се увеличи 

дебитът, което води до намаляване на консумацията на енергия. 

Помпата има филтрираща система срещу твърди частици,  поставени на входа на 

метанол. 

Дебитът и налягането в тръбите се измерват и контролират от контролната камера от 

два преобразуватели, в които се променя честотата на помпените преобразуватели, така че 

тези параметри да се поддържат постоянни според стойностите, определени на PLC. 

Друг филтър се монтира на входа на метанола в дистрибутора, за да се предотврати 

сблъсъци в разпределителя на системата за пръскане. Веригата е оборудвана с руптури и 

системи за аларми и заключване, които пресрещат захранването с метанол, спират помпата и 

затварят автоматичните спирателни вентили, поради отклонение на променливите на процеса 

(висока температура, висока температура, висок въздушен поток, съотношение на дебита на 

рециклирания газ, въздух и метанол). 

Изпарение на метанол 

Метанолът, подаван непрекъснато, се разпръсква във вертикалните тръби на тръбата 

сноп изпарител в поток от окисляващи газове. Изпарителни тръби се загряват до 40-60 °C със 

затворена електрическа гореща вода, използвайки центробежна помпа. Когато метанолът се 

изпарява, охладената вода се загрява на охладител, като по този начин се охлажда разтворът 

на формалдехид, получен в колоната за абсорбция. Оттук водата отново се изпраща към 

изпарителя чрез центробежна помпа. 

Водата в затворения кръг се съхранява в резервоара за балансиране, от който се подава 

и охлаждащата верига на абсорбционната колона, подавана от рециркулиращите помпи. 

При нормални условия напълно изпарилият метанол и газовата смес излизат през 

горната част на изпарителя и се изпращат към топлообменник. Ако повърхността на 

топлообменника на изпарителя работи неправилно поради отлагания на кора или ако 
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влажността на газовата смес е твърде висока, метанолът не може да се изпарява напълно и се 

събира течност в основата на изпарителя. 

Основата на изпарителя работи като колектор на метанол капки. Скоростта на газовете 

не е толкова висока, че да се оставят капките да паднат и да се изпарят, когато разтворът на 

формалдехид, получен в абсорбционната колона, се охлажда. 

Сензор за ниво, монтиран върху основата на изпарителя, непрекъснато предава на 

оператора информация за нивото на течността, която се намира в основата на изпарителя. Ако 

нивото на течността надвишава предварително определеното критично ниво, то 

предупреждава оператора и ако операторът не действа съгласно оперативните процедури, 

компютърът спира работата на цялата система. Така събраната течност се рециркулира, която 

се въвежда отново начело на изпарителя. 

Захранващата линия за метанол е снабдена с два бързодействащи пневматични 

спирателни вентила, един близо до помпата за метанол и един близо до входа на изпарителя. 

Те се отварят, когато помпите за метанол стартират и се затварят автоматично в случай на 

неизправност в системата. 

Захранване с окислителни газове 

Оксидиращият газ, необходим за превръщането на метанол в формалдехид, се получава 

чрез смесване в точни пропорции на прясната площ с газ, рециркулиран от инсталация за ниска 

оксигенация (анализатор) непрекъснато следи съдържанието на кислород в окисляващия газ и 

операторът може да коригира настройката на свежия въздух/рециркулиран въздух чрез 

промяна на скоростта на въртене на двигателя от вентилатора). 

Газовата смес се вкарва в миксера с помощта на три вентилатора, монтирани в серия и 

вентилатори за свеж въздух. 

Предварително загряване на реакционната смес 

Сместа от метанол и окисляващи газове, излизащи от изпарителя, се затопли извън 

тръбата чрез топлообменник на тръбата, където горещите газове, които излизат от реактора, 

се охлаждат. 

Турбуленцията, която се образува извън тръбата на топлообменника, увеличава 

хомогенността на реакционната смес. Предварително загрятата газова смес се насочва към 

основата на реактора. 

Реакция 

Началото на процеса се осъществява в реактора, който е запълнен с катализатор 

(метален оксид). Там се извършва превръщането на метанол във формалдехид. Оксидирането 

на метанола се инициира чрез катализатор, като при този процес протича екзотермична 
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реакция (т.е. с отделяне на топлина), при атмосферно налягане и температура 270–430 °C. 

Катализаторите, които се използват най-често представляват смес на железен молибдат 

(Fe2(MoO4)3) и молибден триоксид MoO3, като е възможно производителността на процеса да 

се подобри чрез добавянето на малки количества и други метални оксиди. Катализаторът се 

регенерира с атмосферен кислород и може да се експлоатира от 5 до 30 месеца. Газовата смес, 

влизаща в тръбите на реактора, се загрява предварително от топлопредаващ флуид (горещо 

масло). 

Химичната реакция, стоящи в основата на производствения процес на формалдехид, е 

следната: 

CH3OH + 1/2 O2 →  CH2O + H2O ∆H = -159 kJ/mol 

Както уточнихме по-горе, при достигане на реакционната смес до катализатора се 

възбужда екзотермична реакция съпроводена с отделяне на топлина. Страничните продукти 

от реакцията са много малки количества диметилов етер, въглероден оксид и мравчена 

киселина. За да се осигури оптимално топлопренасяне, горната част (а понякога и долната 

част) на тръбния топлообменник е заредена с инертни пръстени. Масло запълва корпуса на 

реактора и отнема топлината на реакцията, като с това едновременно се постига поддържане 

на оптимални условия за протичане на реакцията (270–430°C) и получаване на пара, която се 

използва в производствения процес. Преди реакционният газ да навлезе в абсорбционната 

колона, част от отнетата му топлина се използва за повишаване температурата входа на 

реактора. Избраната техника осигурява оптимален топлообмен в реактора и минимизиране на 

времето на престой на газа, с което се свежда до минимум образуването на странични 

продукти. 

Охладеният газ след реактора навлиза в дъното на абсорбционната колона, която е 

осигурена с няколко сектора за получаване на максимална ефективност на абсорбиране. 

Технологичната вода се подава от горната част на абсорбера, в противоток на постъпващия газ 

и в зависимост от скоростта на газа се постига желаната концентрация на формалдехид в 

крайния продукт. Топлината отделена при абсорбцията се отстранява както от вътрешно, така 

и от външно охлаждане. Част от топлината се използва в процеса, за да се оптимизира 

използването на енергията в инсталацията. Чрез този процес, който напълно съответства на 

най-добрите налични техники (НДНТ) може да се получават разтвори на формалдехид от 37–

60 тегл. %, като в случая се цели постигането на до 60%. Избраната техника с катализатор от 

метални оксиди (а не със сребро) има най-висока степен на ефективност за превръщане на 

метанола и най-голяма чистота на крайния продукт.  

Полученият продукт (формалин до 60% разтвор) се събира от дъното на 

абсорбционната колона и се прехвърля в съществуващия резервоар за съхранение на 
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формалин. 

Газовете, които излизат от абсорбера съдържат следи на нереагирал метанол, 

въглероден оксид, диметилов етер и формалдехид. Част от тях се връщат в производствения 

процес, а другата част преминава през каталитичен окислител.  

 

Фигура 1.8-1. Процесна диаграма на производството на формалин 

Газовете от абсорбера са с ниска концентрация на органични вещества и са негорими. 

Процесът на пречистване може да се осъществи чрез изгаряне с добавянето на гориво за 

процеса или чрез окисляване посредством катализатор от благородни метали. В случая е 

избран по-добрия подход – окисляване чрез катализатор (в случая платина). Емисиите, които 

са възможни при този процес са минимални количества формалдехид и общ органичен 

въглерод, които подлежат на контрол чрез извършване на собствени периодични измервания 

(от веднъж месечно до веднъж годишно). 

Формалинът се използва в Инсталация за производството на КФС, МФС и МКФС, и ще 

се съхранява в Реагентното стопанство към нея, като съоръженията на двете площадки ще 

бъдат технологично свързани. 

За обезпечаване непрекъснат производствен процес, на площадката ще се изгради 

подземно резервоарно стопанство за метанол, който е основна суровина за производството на 

формалин. 
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Персонал 

Технологичният процес в предприятието се води на три смени по 8 часа или общо 24 

часа. 

След реализация на ИП, на смяна продължаваща 8 часа са необходими допълнително 

около 7 работника. 

Резервоарни стопанства: 

Таблица 1.8-1 Обем на резервоари за съхранение и геометрични размери 

Вид на 

резервоара 

Съхранявано вещество: Брой Обем  

[m3] 

Надземен КФС 5 100 

Надземен КФС и МКФС 3 300 

Надземен КФС 2 35 

Надземен резервен 1 300 

Надземен МФС 2 35 

Надземен Парафинова Емулсия 2 30 

Надземен Дизелово гориво- подземен резервоар 1 30 

Надземен Втвърдител за МФС 1 4 

Надземен Втвърдител за KФС 1 4 

Надземен Освобождаващ Агент-Фосфорен пентоксид 1 4 

Надземен Омокрящ Агент-Пропанол 1 4 

Надземен Антиблок-Диетиленгликол 1 4 

Надземен Противопрашна субстанция (Antidust)- Пропиленгликол 1 4 

Надземен Химикал за блясък-Етиленгликол 1 4 

Надземен Формалин 1 190 

Надземен Диетилен гликол 1 60 

Надземен Моноетилен гликол 1 25 

Подземен Метанол 6, от които 1 резервен 100 

 

1.8.2. Основни режими на работа 

Предприятието работи в един основен цикъл на натоварване - непрекъснат. 

Технологичният процес се води на три смени по 8 часа или общо 24 часа. 

1.8.3. Основни съоръжения и технологични процеси 

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда следните промени в производствената 

дейност на дружеството: 

- изграждане на инсталация за производство на суровина (формалин) за 

производството на формалдехидни смоли, с което дружеството ще постигне независимост от 

гледна точка на доставките ѝ; 

- увеличаване на производствения капацитет на инсталацията за производство на 

КФС и производство на нови продукти- МФС и МКФС. 

Инсталация за производство на формалин – 30-60% разтвор 

Линията за производство на формалин е оборудвана със следните основни съоръжения:  
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- реактор за каталитично окисление на метанол; 

- колона на абсорбция на формалдехид; 

- устройство за каталитично пречистване на остатъчни газове. 

Инсталацията ще бъде открита метална конструкция на бетонна платформа. 

За обезпечаване непрекъснат производствен процес, на площадката ще се изгради 

подземно резервоарно стопанство за метанол, който е основна суровина за производството на 

формалин. 

Увеличаване на капацитета на инсталацията за производство на КФС, МФС и 

МКФС: 

За увеличаване на капацитета на инсталацията за производство на КФС, МФС и МКФС, 

на площадката на „Кастамону България“ АД ще се изградят следните допълнителни 

съоръжения: 

- нов реактор за КФС/ МКФС – 28 m3; 

- нов реактор за МФС – 14 m3; 

- разширение на склада за карбамид за съхранение на допълнителни 2700 m3 

суровина; 

- нов склад за меламин с капацитет 300 m3. 

Складова част 

Готовата продукция от смоли ще се съхранява в общо 10 резервоара за смоли, от които 

три по 300 m3, разположени в обваловка, пет по 100 m3 и два по 35 m3. Допълнително е 

предвиден един резервоар от 300 m3, който е за авариен обем, т.е. празен. Резервоарите за МФС 

ще бъдат два по 35 m3. 

Броят и обемите на резервоарите са представени в Таблица 1.8-1. 

1.8.4. Основни суровини и материали 

Информация за съществуващото състояние на площадката: 

От сегашната дейност на „Кастамону България“ АД, на площадката на предприятието 

се използват/съхраняват следните опасни химични вещества (ОХВ) в обхвата на Приложение 

3 на ЗООС: 

- Формалин (30-60% разтвор на формалдехид) класифицирано съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: H301 Acute tox. 3 ;H311 Acute tox. 3 ;H331 

Sкin corr. 1B; H314 Skin. Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 – максимално налично количество до 162.4 

тона. До момента разхода на формалин за производството на КФС е 2200 t/месец или 26400 

t/y. 

- Формалин (37% разтвор на формалдехид) класифицирано съгласно Регламент 



Доклад за ОВОС на ИП за „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли” 

33 

 

(ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: H301 Acute tox. 3 ; H311 Acute tox. 3 ;H331 Sкin corr. 

1B; H314 Skin. Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 – максимално налично количество до 165.3 тона; 

- UF/C/ - реактивна маса от карбамид и формалин (формалдехид) класифицирано 

съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: H311, H331, H301, H314, H317, 

H351, H371 – максимално налично количество до 180 тона; 

- Мравчена киселина (85% разтвор) класифицирано съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 с кодове за опасност: Н226 (Запалима течност и пари, Категория 3), H314 – 

максимално налично количество до 1.220 тона. Разхода на мравчена киселина за 

производството на КФС е 24 t/y. 

- Натриев хипохлорит (15% разтвор) класифициран съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 с кодове за опасност: H314, H318, H400 – максимално налично количество до 1.220 

тона; 

- Природен газ класифициран съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за 

опасност: H220, H280 – максимално налично количество на природен газ на площадката е до 

1.375 тона в тръбопроводи. 

Предприятието е класифицирано с нисък рисков потенциал, съгласно писмо на МОСВ 

с изх. № УК-6/23.06.2017 г. Съгласно изискванията на ЗООС, „Кастамону България“ АД има 

изготвен Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА). Пълнотата и 

съответствието на ДППГА с изискванията на Глава седма, раздел I от ЗООС са потвърдени от 

РИОСВ – Стара Загора с Потвърждение № СЗ-1-2/2017г. 

Допълнително ще се използват следните ОХВ, които нямат пряко отношение към 

настоящото ИП, при експлоатацията на съществуващи инсталации (добавени са към 

актуализираното уведомление за класификация на предприятието, което е приложено към 

настоящия доклад): 

- Мастило за принтер – използва се в инсталацията за производство на ПДЧ и 

ламиниращата преса. Класифициран е съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за 

опасност: Н225, H319 и H412 – максимално налично количество до 1 тон. Разхода на мастило 

за принтер за производството на ПДЧ и ламинираща преса е 4,2 t/y. 

- Етанол/ Етилов алкохол – класифициран е съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 с кодове за опасност: Н225, H319 – максимално налично количество до 0.5 тона. 

Разхода на етанол за производството на ПДЧ и ламинираща преса е 1,8 t/y. 

- Инхибитор Ferrocid– инхибитор за бактерии, гъбички и водорасли за 

охладителната кула към инсталацията за производство на КФС. Класифициран е съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: H314, H318, H400 – максимално налично 

количество до 3 тона. Годишен разход- 6 t/y. 
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- Cetamine за пречистване/ омекотяване на водата за парния котел към 

инсталацията за производство на КФС. Класифициран е съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 

с кодове за опасност: Н332, H314, H318, Н335 и H411 – максимално налично количество до 2 

тона; Разхода на Cetamine е 3 t/y. 

- Дизелово гориво – използва се при работата на двигателите на самоходни 

машини (товарни, мотокари, кранове и др.). Класифициран е съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 с кодове за опасност: Н226, H332, Н315, Н351, Н373, Н304 и H411 – максимално 

налично количество до 90 тона. Разхода на дизелово гориво е 480 t/y. 

ОХВ след реализацията на ИП: 

След реализацията на ИП, на площадката ще има налично до 180 тона Формалин (до 60 

% разтвор на формалдехид) в резервоара за формалин и до 0.2 тона в абсорбера към 

инсталацията за производство, тръбопроводи и помпи. Опасното вещество е класифицирано 

съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: H301 Acute tox. 3; H311 Acute tox. 

3 ;H331 Sкin corr. 1B; H314 Skin. Sens. 1; H317 Carc. 2; H351. Разтвори със съдържание на 

формалдехид 30-60 %/ 37 %, вкл. UF/C/ е възможно да се използват както досега единствено 

при авария на инсталацията за производство на формалин.  

Промяна ще има и в наличните количества на мравчената киселина (85% разтвор) 

класифицирано съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: Н226 (запалима 

течност и пари, Категория 3), H314. В момента има максимално налично количество до 1.220 

тона, като след реализация на ИП на площадката ще се съхраняват до 5 тона. 

В производствения процес на дружеството ще се използват следните ОХВ, които са 

нови за площадката: 

- Метанол – класифициран е съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за 

опасност: Н301, H311, Н331, Н225 и H370 – максимално налично количество до 397.5 тона в 

резервоари и до 0.5 тона в инсталацията за производство на формалин, тръбопроводи и помпи. 

На площадката ще бъдат разположени 6 бр. подземни резервоара с капацитет по 100 m3 (от 

които единия е резервен за случаи на планиран ремонт на някой от работните резервоари), 

които ще се разположат източно от инсталацията за производство на формалдехид (в 

приложение е представен Генплан на площадката след реализация на ИП). Разхода на 

метанол за производството на формалин е 33 700 t/y. 

- Натриев нитрит – класифициран е съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с 

кодове за опасност: Н272, H301 и H400 – максимално налично количество до 6 тона. Ще се 

съхранява в оригинални опаковки, в съществуващия склад за допълнителни химически 

продукти. Ще се използват 6 тона еднократно; 

- Натриев нитрат – класифициран е съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с 
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кодове за опасност: Н272 и H319 – максимално налично количество до 1 тон. Ще се съхранява 

в оригинални опаковки, в съществуващия склад за допълнителни химически продукти. Ще се 

използва 1 тон еднократно; 

- Калиев нитрат – класифициран е съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове 

за опасност: Н272 – максимално налично количество до 8 тона. Ще се съхранява в оригинални 

опаковки, в съществуващия склад за допълнителни химически продукти. Ще се използват 8 

тона еднократно. 

В производствената дейност се/ ще се използват и следните ОХВиС, които са извън 

обхвата на Приложение 3 на ЗООС: 

➢ Карбамид – не се класифицира като опасен съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008. Използва се при производството на КФС. Годишен разход на карбамид- 24 000 t/y. 

➢ Меламин – не се класифицира като опасна съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008. Ще се използва за производство на МФС с разход 6 t/y 

➢ Карбамид формалдехидна смола – не се класифицира като опасна съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008. Използва се в производството на ПДЧ. Годишен разход- 79 500 

t/y. 

➢ Меламин формалдехидна смола – сместа е класифицирана съгласно Регламент 

(ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: H312+332/ Acute Tox. (Category 4), H315/ Skin Irrit. 2 

(Category 2), H317/ Skin Sens. 1 (Category 1), H319/ Eye Irrit.. (Category 2), H334/ Resp. Sensitive. 

(Category 1), H335/ STOT SE (Category 3), H371/ STOT SE (Category 2). Ще се използва се в 

производството на ПДЧ- годишен разход 8000 t/y. 

➢ Меламин-карбамид формалдехидна смола – сместа е класифицирана съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: H312+332/ Acute Tox. (Category 4), H315/ 

Skin Irrit. 2 (Category 2), H317/ Skin Sens. 1 (Category 1), H319/ Eye Irrit.. (Category 2), H334/ 

Resp. Sensitive. (Category 1), H335/ STOT SE (Category 3), H371/ STOT SE (Category 2). Ще се 

използва се в производството на ПДЧ- годишен разход 500 t/y. 

➢ Натриева основа % 50 (NaOH) – сместа е класифицирана съгласно Регламент 

(ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: H290/ Corr. met. 1; Н314/ Skin corrosion 1A. Използва 

се при производството на смола. Годишен разход- 36 t/y 

➢ Препарат срещу корозия за Охладителна кула (Famax) – сместа е класифицирана 

съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: H319/ Eye Irrit. 2; Н351/ Carc. 2; 

Н335/ STOT SE 3. Използва се при производството на смола. Разход на Famax 3 t/y. 

➢ Регулатор на pH за Охладителна кула – сместа е класифицирана съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: Н314/ Skin corrosion 1A; Н318/ Eye Dam. 1. 

Използва се при производството на смола. Годишен разход- 3 t/y. 
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➢ Протектор за линии за пара - сместа е класифицирана съгласно Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008 с кодове за опасност: Н412/ Aquatic Chronic 3. Използва се при охладителната 

кула към инсталацията за производство на смола. Годишен разход- 3 t/y. 

➢ Антикорозия за Паровия котел (Ferrolix) – сместа е класифицирана съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: Н290/ Met. Corr. 1; Н302/ Acute Tox. 4; 

Н312/ Acute Tox. 4; Н314/ Skin Corr. 1B; Н318/ Eye Dam. 1; Н361f/ Repr. 2; H335/ STOT SE 3. 

Използва се при работата на паровия котел към инсталацията за производство на смола. 

Годишен разход- 3 t/y. 

➢ Таблетирана сол (Натриев хлорид) – не се класифицира като опасна съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008. Използва се в омекотителната инсталация към производството 

на смола. Годишен разход- 12 t/y. 

➢ Диетилен гликол – сместа е класифицирана съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 с кодове за опасност: Н302/ Acute Tox. 4; Н373/ STOT RE 2. Използва се при 

производство на смола. Годишен разход- 550 t/y. 

➢ Моноетилен гликол – сместа е класифицирана съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 с кодове за опасност: Н302/ Acute Tox. 4; Н361d/ Repr. 2; H373/ STOT RE 2. Използва 

се при производство на смола. Годишен разход- 200 t/y. 

➢ Почистващ препарат за матрици – сместа е класифицирана съгласно Регламент 

(ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: Н290/ Corr. met. 1; Н315/ Skin Irrit. 2 (Category 2); 

Н319/ Eye Irrit.. (Category 2). Използва се в производството на ПДЧ0- Ламинираща преса. 

Годишен разход- 600 dm3/y. 

➢ Втвърдител за МФС – сместа е класифицирана съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 с кодове за опасност: H315/ Skin Irrit. 2 (Category 2), H318/ Eye Irrit.. (Category 1), 

H335/ STOT SE (Category 3). Използва се при Линията за импрегниране. Годишен разход- 4,5 

t/y. 

➢ Втвърдител за KФС – сместа е класифицирана съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 с кодове за опасност: H315/ Skin Irrit. 2 (Category 2), H318/ Eye Irrit.. (Category 1), 

H335/ STOT SE (Category 3); Н412/ Aquatic Chronic 3. Използва се при Линията за 

импрегниране. Годишен разход- 4,5 t/y. 

➢ Втвърдител (амониев сулфат) – не се класифицира като опасен съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008. Използва се в производството на ПДЧ. Годишен разход- 1020 

t/y. 

➢ Парафинова емулсия – не се класифицира като опасна съгласно Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008. Използва се в производството на ПДЧ. Годишен разход- 1440 t/y. 

➢ Дисперс зелен 8711 – сместа е класифицирана съгласно Регламент (ЕО) № 
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1272/2008 с кодове за опасност: Н412/ Aquatic Chronic 3. Използва се в производството на 

ПДЧ. Годишен разход- 12 t/y. 

➢ Талк пудра – не се класифицира като опасна съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008. Използва се в производството на ПДЧ. Годишен разход- 12 t/y. 

➢ Лигнин – не се класифицира като опасна съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

Използва се в производството на ПДЧ; 

➢ Танин – не се класифицира като опасна съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008. 

Използва се в производството на ПДЧ; 

➢ Термично масло – не се класифицира като опасна съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008. Използва се при котли, преса ПДЧ, линия за импрегниране, ламинираща преса. 

➢ Масло за редуктори – не се класифицира като опасна съгласно Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008. Използва се за редуктори (помпи, компресори, самоходни машини и др.). 

Годишен разход- - 2 400 l/y. 

➢ Смазочно масло – не се класифицира като опасна съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008. Използва се за смазване на двигателите с вътрешно горене. Годишен разход- 36 000 

dm3/y. 

➢ Хидравлично масло – не се класифицира като опасна съгласно Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008. Използва се за хидравлични задвижващи системи, включително и товарни. 

Годишен разход- 12 000 dm3/y. 

➢ Моторно масло – не се класифицира като опасна съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008. Използва се за двигатели на самоходни машини (товарни, мотокари, кранове). 

Годишен разход- 3 000 dm3/y. 

➢ Компресорно масло – не се класифицира като опасна съгласно Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008. Използва се за въздушните компресори. Годишен разход- 1 800 dm3/y. 

➢ Трансмисионно масло – не се класифицира като опасна съгласно Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008. Използва се за трансмисиите на самоходни машини (товарни, мотокари, 

кранове), с разход- 1 800 dm3/y. 

➢ Освобождаващ Агент – сместа е класифицирана съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 с кодове за опасност: H315/ Skin Irrit. 2 (Category 2), H318/ Eye Irrit.. (Category 1).. 

Използва се при Линията за импрегниране и при производството на ПДЧ, с разход- 36 000 

dm3/y. 

➢ Омокрящ Агент – сместа е класифицирана съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 с кодове за опасност: H315/ Skin Irrit. 2 (Category 2), H318/ Eye Irrit.. (Category 1). 

Използва се при Линията за импрегниране, с разход- 2.92 t/y. 

➢ Антиблок – сместа е класифицирана съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с 
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кодове за опасност: H302/ Acute Tox. 4;, H319/ Eye Irrit.. (Category 2); Н373/ STOT RE 2. 

Използва се при Линията за импрегниране. Годишен разход- 6 t/y. 

➢ Антипенител – не се класифицира като опасна съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008. Използва се за работата на електростатичния филтър. Годишен разход - 7,2 t/y. 

➢ Кислородна вода (водороден пероксид 30%) – веществото се класифицира 

съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: H302/ Acute Tox. 4; H332/ Acute 

Tox. 4; Н318/ Eye dam. 1; Н412/ Aquatic Chronic 3. Използва се за работата на електростатичния 

филтър. Годишен разход – 0,6 t/y. 

➢ Натриев метабисулфит – веществото се класифицира съгласно Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008 с кодове за опасност: H302/ Acute Tox. 4; Н318/ Eye dam. 1. Използва се в линията 

за производство на ПДЧ. Годишен разход - 720 t/y. 

➢ Уловител на формалдехид (Alton Captor 315) – сместа се класифицира съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: Н319/ Eye dam. 2. Използва се в 

производствения процес на ПДЧ. Годишен разход – 1 200 t/y. 

➢ Препарат против залепване на лентата преса ПДЧ (Hiper Add ER6 и  Govi SBS4) 

– сместа е класифицирана съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с кодове за опасност: H315/ 

Skin Irrit. 2 (Category 2), H318/ Eye Irrit. 1; Н319/ Eye Irrit. 2. Използва се в производствения 

процес на ПДЧ. Годишен разход - 6 t/y. 

➢ Пенител (Dimilex) – сместа е класифицирана съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 с кодове за опасност: Н304/ Asp. Tox. 1. Използва се в противопожарната система; 

➢ Почистващ препарат (Ingromat) – не се класифицира като опасна съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008. Използва се при работата на Ламинираща преса. Годишен 

разход– 2,4 t/y. 

➢ Антифриз – сместа е класифицирана съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 с 

кодове за опасност: Н302/ Acute Tox. 4. Използва се при работата на Чилър системата. 

Въз основа на представеното актуализирано уведомление за класификация на 

предприятието по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, с писмо с изх. № УК-2406/25.08.2021г. ИАОС 

потвърждава извършената класификация на предприятие с нисък рисков потенциал. В тази 

връзка, към настоящия ДОВОС е приложена допълнителна информация и оценка по чл. 99б, 

ал. 1 от ЗООС. 

 



Доклад за ОВОС на ИП за „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли” 

39 

 

В следващите таблици са представени всички опасни вещества в обхвата (Таблица 1.8-2) и извън обхвата (Таблица 1.8-3) на 

Приложение 3 на ЗООС: 

Таблица 1.8-2 Налични опасни вещества в обхвата на Приложение 3 на ЗООС 

Химично наименование CAS № 

 

EС № Категория/и на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008  

Класификация по 

приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 

ЗООС 

Проектен капацитет на 

технологичното 

съоръжение 

[t] 

Налично 

кол-во 

[t] 

Физични 

свойства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Формалин 30-60% разтвор 50-00-0 200-001-8 H301, Остра токсичност 

(орална), кат. 3 

H311, Остра токсичност 

(дермална), кат. 3 

H314, Корозия/дразнене на 

кожата, кат. 1А 

H317, Сенсибилизация- 

кожна, кат. 1 

Н318, Сериозно увреждане на 

очите/дразнене на очите, кат. 

1 

H331, Остра токсичност 

(инхал.), кат. 3 

Н341, Мутагенност за 

зародишни клетки, кат. 2 

H350, Канцерогенност, кат. 

1В 

H351, Канцерогенност, кат.2 

H371, Специфична 

токсичност за определени 

органи, кат. 2 при еднократна 

експозиция 

Попада в Част 1, 

Раздел „Н“, „Н2“ 

Резервоар с работна 

вместимост 180 t 

Тръбопроводи, помпи и 

инсталация – до 0.2 тона 

180.2 Течност, разтвор 

или 

UF/C/- реактивна маса от 

карбамид и формалин 

   Резервоар – 180 t или 180  

Метанол 67-56-1 200-659-6 H225, Запалими течности, 

кат. 2; 

Част 2, т.22 

Метанол 

В метални, цилиндрични, 

подземни резервоари – 5 

398 Безцветна течност  

Съхранява се при t 
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Химично наименование CAS № 

 

EС № Категория/и на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008  

Класификация по 

приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 

ЗООС 

Проектен капацитет на 

технологичното 

съоръжение 

[t] 

Налично 

кол-во 

[t] 

Физични 

свойства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Н301, Остра токсичност 

(орална), кат 3;  

H311; Остра токсичност 

(дермална), кат. 3; 

Н331, Остра токсичност 

(инхал.), кат.3;  

Н370, Специфична 

токсичност, кат. 1 

Част 1,  

Раздел „Р“ 

Раздел „Н“ 

бр. по 100 m3 или общо 

500 m3 – 397.5 тона  

Тръбопроводи, помпи и 

инсталация – до 0.5 тона 

< 40° C 

Натриев нитрит 7632-00-0 231-555-9 Н272 Оксидиращи твърди 

вещества, кат. 3 

Н301 Остра токсичност 

(орална), кат. 3 

Н400 Опасно за водната среда 

- остра опасност, кат.1 

Попада в Част 1, 

Раздел „Р“, „Р8“ 

Раздел „Н“, „Н2“ 

Раздел „Е“, „Е1“ 

 

25 kg найлонови чували 

или биг-бег чували - общо 

1 t 

1 Твърдо вещество 

Натриев нитрат 7631-99-4 231-554-3 Н272 Оксидиращи твърди 

вещества, кат. 3 

H319 Сериозно увреждане на 

очите/дразнене на очите, кат. 

2 

Попада в Част 1, 

Раздел „Р“, „Р8“ 

25 kg найлонови чували 

или биг-бег чували - общо 

1 t 

1 Твърдо вещество 

Калиев нитрат 7757-79-1  Н272 Оксидиращи твърди 

вещества, кат. 3 

Попада в Част 1, 

Раздел „Р“, „Р8“ 

25 kg найлонови чували 

или биг-бег чували - общо 

8 t 

8 Твърдо вещество 

Мравчена киселина, 85% 

разтвор 

64-18-6 200-579-1 Н226, Запалими течности, 

кат.3 

H314, Корозия/дразнене на 

кожата, кат. 1А 

Попада в Раздел 

„Р“, „Р5в“ 

4*1 m3 

или общо 5 t. 

5 Течност, разтвор 

Природен газ 74-82-8 601-001-00-4 H220, Запалими газове, кат.1 Попада в Част 2 т. 

18- Втечнени 

запалими газове 

Максимално възможно 

количество в 

тръбопроводи на 

1.375 Сгъстен газ 
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Химично наименование CAS № 

 

EС № Категория/и на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008  

Класификация по 

приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 

ЗООС 

Проектен капацитет на 

технологичното 

съоръжение 

[t] 

Налично 

кол-во 

[t] 

Физични 

свойства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Част 1, Раздел „Р“ площадката 1.375 t. 

Мастило за принтер - - Н225 - Запалима течност, кат. 

2 

H319, Сериозно увреждане на 

очите/дразнене на очите, 

кат.3 

H412 - Опасно за водната 

среда - хронична опасност, 

кат. 3 

Попада в Раздел 

„Р“, „Р5в“ 

1, 4 и 19 литрови 

пластмасови туби – общо 

1 тон 

1 Течност  

Етанол 64-17-5 200-578-6 Н225 - Запалима течност, кат. 

2 

H319 - Сериозно увреждане 

на очите/дразнене на очите, 

кат.3 

Попада в Раздел 

„Р“, „Р5в“ 

1, 4 и 19 литрови 

пластмасови туби – общо 

0.5 тон 

0.5 Течност  

Дизелово гориво - - H226, Запалими течност, кат. 

3 

H332, Остра токсичност 

(инхал.), кат.4 

H315, Корозия/дразнене на 

кожата, кат. 2 

H351, Канцерогенност, кат.2 

Част 2 от 

Приложение 3 на 

ЗООС: 

34. в) газьоли 

(включително 

дизелови горива) 

Подземни резервоари – 

общо до 90 тона 

90 Тъмно 

кехлибарена 

течност 

Натриев хипохлорит- 

разтвор 

76-81-52-9 231-668-3 Н290, Корозивно за метали, 

кат.1 

H314, Корозия/дразнене на 

кожата, кат. 1А 

H318, Сериозно увреждане на 

очите/дразнене на очите, 

кат.1 

Н400, Опасно за водната 

Попада в Раздел 

„Е“, „Е1“ 

1 m3 или 1.22 t. 1.22 Течност, разтвор 
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Химично наименование CAS № 

 

EС № Категория/и на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008  

Класификация по 

приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 

ЗООС 

Проектен капацитет на 

технологичното 

съоръжение 

[t] 

Налично 

кол-во 

[t] 

Физични 

свойства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

среда - остра опасност, кат.1  

H411, Опасно за водната 

среда - хронична опасност, 

кат. 2 

Инхибитор Ferrocid - - H314, Корозия/дразнене на 

кожата, кат. 1А 

H318, Сериозно увреждане на 

очите/дразнене на очите, 

кат.1 

Н400, Опасно за водната 

среда - остра опасност, кат.1 

Попада в Раздел 

„Е“, „Е1“ 

25 литрови пластмасови 

туби; IBC Контейнер – 

общо 3 тона 

3 Течност, разтвор 

Cetamine – за пречистване 

на водата за паровия котел 

към инсталацията за КФС  

- - Н332, Остра токсичност 

(инхал.), кат.4 

H314, Корозия/дразнене на 

кожата, кат. 1А 

H318, Сериозно увреждане на 

очите/дразнене на очите, 

кат.1 

STOT SE 3 Н335 

H411, Опасно за водната 

среда - хронична опасност, 

кат. 2 

Попада в Раздел 

„Е“, „Е2“ 

25 литрови пластмасови 

туби; IBC Контейнер – 

общо 2 тона 

2 Течност, разтвор 

Таблица 1.8-3 Налични химични вещества извън обхвата на Приложение 3 на ЗООС 

Химично наименование CAS № 

 

EС № Категория/и на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008  

Проектен капацитет на 

технологичното съоръжение 

[t] 

Налично 

кол-во 

[t] 

Физични 

свойства 

1 2 3 4 5 6 7 

Солна киселина, 33% 7647-01-0 231-595-7 Корозия/дразнене на кожата 1 m3 1.17 Течност, разтвор 
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Химично наименование CAS № 

 

EС № Категория/и на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008  

Проектен капацитет на 

технологичното съоръжение 

[t] 

Налично 

кол-во 

[t] 

Физични 

свойства 

1 2 3 4 5 6 7 

разтвор Н314 

Може да причини дразнене на 

дихателните пътища Н335 

1.17 t 

Натриева основа, 50% 

разтвор 

1310-73-2 215-185-5 Корозия/дразнене на кожата, 

H314,  

H290 

50 m3 резервоар за съхранение, в 

момента предназначен за 

съхранение на вакуумна вода  

35 Течност, разтвор 

Уротропин 100-97-0 202-905-8 Запалими твърди вещества 

Кат.2, Н228 

Повишена кожна 

чувствителност Кат.1, Н317 

5 тона 5 Твърдо вещество, 

кристали 

КФС - - - 4 бр. по 300 m3, 5 бр. по 100 m3 и 

2 бр. по 35 m3 метални надземни 

резервоара или общо 2274 t 

2274 Еднородна 

суспензия с 

млечнобял цвят 

МФС - - Н312; Н332; Н315; Н317; Н319; 

Н334; Н335; Н371 

2 бр. по 35 m3 метални надземни 

резервоара или общо 84 t 

84 Еднородна 

суспензия с 

млечнобял цвят 

МКФС - - Н312; Н332; Н315; Н317; Н319; 

Н334; Н335; Н371 

4 бр. по 300 m3, от които 1 

резервен; 

5 бр. по 100 m3 и 2 бр. по 35 m3 

метални надземни резервоара или 

общо 2274 t 

2274 Еднородна 

суспензия с 

млечнобял цвят 

Меламин 108-78-1 203-615-4 - Нов склад с капацитет 300 m3 или 

471 t 

471 Твърд прах 

кристален 

ACMOSOL 133-1 - 

почистващ препарат за 

матрици 

  Н290; Н315; Н319 В 5 литрови пластмасови туби – 

общо 0.2 t 

0.2 Безцветна течност 

Термично масло - - - Метални варели по 208 l, общо 5 t 5 Течност 

Втвърдител за МФС   Н315; Н318; Н335 1*4 m3 стоманен резервоар и IBC 

контейнери. Общо 5 t 

5 Бистра жълта 

течност 

Втвърдител за KФС - - Н315; Н318; Н335; Н412 1*4 m3 стоманен резервоар и IBC 5 Бистра течност 
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Химично наименование CAS № 

 

EС № Категория/и на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008  

Проектен капацитет на 

технологичното съоръжение 

[t] 

Налично 

кол-во 

[t] 

Физични 

свойства 

1 2 3 4 5 6 7 

контейнери. Общо 5 t 

Освобождаващ агент - - Н315; Н318 1*4 m3 стоманен резервоар и IBC 

контейнери. Общо 5 t 

5 Бистра течност 

Омокрящ агент - - Н315; Н318 1*4 m3 стоманен резервоар и IBC 

контейнери. Общо 5 t 

5 Безцветна течност 

Антиблок - - Н302; Н319; Н373 1*4 m3 стоманен резервоар и IBC 

контейнери. Общо 2 t 

2 Безцветна течност 

Натриев метабисулфит 76-81-57-4 231-673-0 Acute Tox.4 H302;  

Н318 

25 kg найлонови чували или биг-

бег чували - общо 60 t 

60 Безцветен прах 

Уловител на формалдехид 

(Alton Captor 315) 

- - Н319 IBC контейнери – общо 100 t 100 Течност  

Препарат против залепване 

на лентата преса ПДЧ 

(Hiper Add ER6)  

- - Н319 25 kg найлонови чували или IBC 

контейнери - общо 1 t 

1 Бистра течност 

Препарат против залепване 

на лентата преса ПДЧ 

(GOVI SBS 4)  

  Н315; Н318 25 kg найлонови чували или IBC 

контейнери - общо 1 t 

1 Безцветна, 

бледожълта 

течност 

Пенител (DimiLex)   Н302; Н332; Н335;  IBC контейнер - 1 t 1 Хомогенна 

течност 

Антифриз - - Н302 Вреден при поглъщане 

Н373 Може да причини 

увреждане на органите при 

продължителна или повтаряща 

се експозиция 

Метални варели по 208 l, общо 5 t 5 Течност 

Антикорозия за 

охладителна кула 

- - Н319; Н351; Н335 25 kg найлонови чували или IBC 

контейнери - общо 2 t 

2 Твърдо вещество 

Регулатор на pH за 

охладителна кула 

- - H314; H318 25 kg найлонови чували или IBC 

контейнери - общо 2 t 

2 Безцветна течност 

Протектор за линии за пара - - Н412 25 kg найлонови чували или IBC 

контейнери - общо 2 t 

2 Безцветна течност 



Доклад за ОВОС на ИП за „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли” 

45 

 

Химично наименование CAS № 

 

EС № Категория/и на опасност 

съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008  

Проектен капацитет на 

технологичното съоръжение 

[t] 

Налично 

кол-во 

[t] 

Физични 

свойства 

1 2 3 4 5 6 7 

Антикорозия за паровия 

котел 

- - Н290; Н314; Н318 25 kg найлонови чували или IBC 

контейнери - общо 2 t 

2 Безцветна течност 

Водороден пероксид - 30% - - Н302; Н332; Н318; Н412 IBC контейнери – 1 t 1 Безцветна течност 

Диетилен гликол 111-46-6 203-872-2 Н302/ Acute Tox. 4; Н373/ 

STOT RE 2 

Резервоар – 60 t 60 Безцветна течност 

Моноетилен гликол - - Н302/ Acute Tox. 4; Н361d/ 

Repr. 2; H373/ STOT RE 2 

Резервоар – 25 t 25 Прозрачна течност 

Дисперс- зелен - - Н412/ Aquatic Chronic 3 IBC контейнери – 4.5 t 4.5 Суспензия 

Редукторно масло - - Не се класифицира като опасно Фабрични опаковки - Течност 

Смазочно масло - - Не се класифицира като опасно Фабрични опаковки - Течност 

Хидравлично масло - - Не се класифицира като опасно Фабрични опаковки - Течност 

Моторно масло - - Не се класифицира като опасно Фабрични опаковки - Течност 

Компресорно масло - - Не се класифицира като опасно Фабрични опаковки - Течност 

Трансмисионно масло - - Не се класифицира като опасно Фабрични опаковки - Течност 
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Във връзка с промяната на видовете и количествата на наличните ОХВ/С на площадката 

и изискванията на чл. 103, ал. 5 на ЗООС, е актуализирано уведомлението за класификация на 

предприятието. „Кастамону България“ АД запазва класификацията си като предприятие с 

„нисък рисков потенциал“. Със становище, изх. № УК-2406/25.08.2021 г. на ИАОС, 

компетентният орган потвърждава актуализираното уведомление за класификация на 

предприятието.  

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. Не е 

необходима топлинна енергия. 

По време на експлоатация – за да се реализира ИП, е необходимо да се увеличи 

ползвания товар на ел. енергия от електропреносната мрежа. Дружеството има необходимите 

договори за достъп до електропреносната мрежа с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД 

и за пренос на електрическа енергия с „Национална електрическа компания“ ЕАД.  

На площадката ще се експлоатират общо три инсталации, които ще са консуматор на 

ел.енергия, както следва: 

- инсталацията за производство на ПДЧ, с максимален разход до 36000 MWh/y; 

- инсталация за производство на КФС, МФС и МКФС, с максимален разход след 

реализиране на ИП до 2610 MWh/y; 

- нова инсталация за производство на формалин, с максимален разход до 3656 

MWh/y. 

Общият разход на ел. енергия ще възлиза на 42266 MWh/y. 

По отношение на нуждите от топлинна енергия за стартиране на производствения 

процес на формалин, наличният парогенератор към действащата инсталация за производство 
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на КФС е напълно достатъчен за осигуряването на топлинна енергия на инсталациите след 

реализиране на ИП. 

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 и смазочни масла.  

ИП не предвижда допълнителни горивни инсталации или увеличаване на ползваните 

до момента горива за дейността на площадката. 

В Таблица 1.8-4 е посочено възможното въздействие от употребата на течните горива 

върху човека и околната среда.  

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

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

предизвикат 

Химично 

вещество или 

препарат САS 

№ 

Категория/и на 

опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 

1272/2008 (CLP) 

Въздействие върху 

човека 

Въздействие върху околната 

среда 

Дизелово 

гориво с ниско 

съдържание на 

сяра 

68476-34-6 

Flam. Liq. 3; H226 

Аcute Tox. 4, H332 

Skin Irrit. 2; H315 

Asp. Tox. 1; H304 

Carc. 2; H351 

STOT RE 2; H373 

Aquatic Chronic 2; H411 

Остра орална токсичност 

– доказана при плъхове – 9 

ml/kg. 

Остра кожна токсичност – 

доказана при питомни 

зайци – 5 ml/кg. 

Първично кожно 

възпаление: Извънредно 

голямо възпаление 

доказано при питомни 

зайци. 

Дразнене на очите: – 

умерено възпаляване на 

очите доказано при 

питомни зайци. 

Друга токсикологическа 

информация: 

Способност за 

ракообразуване – 

положителна – доказана 

върху мишка 

При аварийни разливи и течове 

съществува възможност за 

замърсяване на почва, подземни и 

повърхностни води. 

Лесновъзпламеними течности. 

Опасно за околната среда. 

Нефтени масла 

(смазочни 

моторни и 

машинни) 

Сместа не се 

класифицира като 

опасна съгласно 

критериите за 

класифициране по 

Регламент CLP 

Продуктът е с минимална/ 

незначителна токсичност 

при нормални условия 

(температури) на работа. 

При попадане в очите, 

може да причини лек, 

краткотраен дискомфорт. 

Продуктът е със сравнително ниска 

токсичност за околната среда. 

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

предвижда зареждане на територията на площадката. 
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На площадката не се предвижда наличието на резервоари за гориво смазочни 

материали. Горивата ще се доставят с цистерни. Обслужването на техниката ще се извършва 

в лицензирани сервизи.  

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

Площадката, на която ще се разположи инсталацията е водоснабдена от два източника: 

- от селищната водоснабдителна система на с. Горно Сахране, съгласно Договор с 

експлоатационното предприятие „ВИК“ ЕООД – Стара Загора от 01.10.2003 г. В договора не 

са наложени количествени ограничения на разхода на вода. 

- от река Габровница, съгласно Разрешително за ползване на повърхностни води с № 

1150/28.08.2002 г. Решение за удължаване и изменение № РР-2265/30.04.2015 г. – със срок на 

действие до 28.08.2024 г. и разрешен лимит на ползваната вода – до 150 000 m3/y. 

Съгласно цитираните документи, разрешеният годишен обем добивана вода от река 

Габровница възлиза на 150 000 m3 или до 7.8 dm3/s. Съгласно разрешителното, издадено по 

реда на ЗВ, разпределение на целия разрешен годишен обем вода по цели на ползване: 

-за промишлени цели      до 148 250 m3/y; 

- за напояване на земеделски култури (поливане на зелени площи)   

          до 1 500 m3/y; 

- за други цели (поддържане на ПП резерв)   до 250 m3/y. 

Водоснабдяването се осъществява чрез съществуващо открито речно водохващане в 

точка с геодезически координати; Y 9399612.35, X 4662461.13, надморска височина 532.05 m. 

Точката на водохващане се намира на р. Габровница, на 400 m от с. Скобелево. 

С реализацията на ИП ще се консумират следните количества вода: 

- инсталацията за производство на ПДЧ, с максимален разход до 48250 m3/y- 

остава без промяна; 

- инсталация за производство на КФС, МФС и МКФС, с максимален разход след 

реализиране на ИП до 10000 m3/y, при сегашна консумация на до 5000 m3/y; 

- новата инсталация за производство на формалин с максимален разход след 

реализиране на ИП до 90000 m3/y; 

- до 1500 m3/y за напояване на земеделски култури (поливане на зелени площи); 

- до 250 m3/y за други цели (поддържане на противопожарен резервоар). 

С реализацията на ИП не се предвижда превишаване на разрешените количества вода, 

които се черпят от повърхностно водно тяло – р. Габровница и не е необходимо изменение на 

Разрешително № 1150/28.08.2002 г. с Решение за удължаване и изменение № РР-

2265/30.04.2015 г. 
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Реализацията на ИП няма да доведе до промяна в производствените отпадъчни и/или 

охлаждащи води. Ще продължи да се експлоатира затворена система за оползотворяване на 

производствените отпадъчни води. Охлаждащите води от инсталацията за производство на 

смоли също са в затворен оборотен цикъл. 

С ИП не се предвижда пряко или непряко заустване на производствени (включително 

охлаждащи) отпадъчни води от площадката на предприятието.  

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 подготовката на терена и строителните работи. 

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

Машина, марка, модел Основни характеристики Брой 

По време на строителните работи 

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

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

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

Бордови „MERCEDES“ „Actros“ 20 t 1 

Багер - 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 най-новата 

методика (от 2019 г.) на Европейската Агенция по Околна Среда (ЕЕА), разработена по 
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Европейската Програма за мониторинг и оценка (EMEP) към Конвенцията за трансграничното 

замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния. 

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 

Zn 1 3 3 

Прах ще се генерира при строежа на 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 

В Таблица 1.9-3 е представена информация за разрешените изпускащи устройства (ИУ) 

в условията на КР № 525-Н0/2016г., актуализирано с решение № 525-Н0-И0-А1/2019г., № 525-

Н0-И0-А2/2020г и № 525-Н0-И0-А3/2021г. и съответните пречиствателни съоръжения към 

тях. В таблицата е представена информация за източниците на замърсяване от дейността на 

„Кастамону България“ АД, които предстои да бъдат потвърдени от РИОСВ – Стара Загора, 

като изпълнени в съответствие с последните актуализации на КР.  
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Таблица 1.9-3 Изпускащи устройства и пречиствателни съоръжения на площадката на 

„Кастамону България“ АД – съгласно КР № 525-Н0/2016г., актуализирано с решение № 

525-Н0-И0-А1/2019г., № 525-Н0-И0-А2/2020г и № 525-Н0-И0-А3/2021г. 

ИУ 

№ 

Източник  Пречиствателно 

съоръжение 

Емисия 

1 

Циркуляр Ръкавен филтър прах, формалдехид 

Аспирация на линия за шлифоване Ръкавен филтър  

Аспирация на линия за импрегниране Скрубер  

Преса ПДЧ-континиум Скрубер  

2 Аспирация за прах от нов шлайф 

Аспирация за прах от ДС насипване 

Ръкавен филтър прах 

3 Аспирация на система за бракуван килим Циклон прах 

4 Аспирация формиране на дървесен килим 

и олепиляване 

Ръкавен филтър прах 

8 Аспирация на транспорт на МС сух 

материал 

Ръкавен филтър прах 

9 Аспирация на транспорт на ДС сух 

материал 

Ръкавен филтър прах 

10 Аспирация на система за почистване на 

плочите от ненужна импрегнирана хартия 

Циклон прах 

11 Аспирация дробилни машини Циклон прах 

12 Аспирация дробилни машини 2 Циклон прах 

19 Аспирация чукова мелница  Ръкавен 

филтър 

прах 

 Циклон за улавяне на изсушени дървесни 

частици 

Циклон    

20 Сушилня ELPA и сушилня BABKOOK Мокър електростатичен 

филтър 

 Прах, общ 

органичен 

въглерод, 

формалдехид, 

NOx, CO, SOх  

Маслогреен котел (Биомаса) Батерии с общо 26 бр. 

циклона към маслогреен 

котел 

Мокър електростатичен 

филтър 

NOx, CO, 

SO2, прах 

21 Лентова сушилня за надробени дървесни 

частици (вентилатор 1) 

- прах 

22 Лентова сушилня за надробени дървесни 

частици (вентилатор 2) 

- прах 

23 Лентова сушилня за надробени дървесни 

частици (вентилатор 3) 

- прах 

24 Лентова сушилня за надробени дървесни 

частици (вентилатор 4) 

- прах 

26 Парогенератор - NOx, CO, SO2 

27 Маслогреен котел на природен газ – 6 

MW 

- NOx 

F2 Аспирация на ДС насипване Ръкавен филтър прах 

F3 Формиране на дървесен килим и 

олепиляване 

Ръкавен филтър прах 

30 Аспирация на система за почистване на 

плочите от ненужна импрегнирана хартия 

Циклон  прах 

31 Авариен комин към Маслогреен котел на 

биомаса 

Батерия с общо 26 бр. 

циклона 

NOx, CO, SO2, прах 

34 Аспирация на дробилна машина - 3 Циклон  прах 
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ИУ 

№ 

Източник  Пречиствателно 

съоръжение 

Емисия 

35 Аспирация нова чукова мелница Циклон  прах 

36 Аспирация нови сита Циклон  прах 

 

Промяната в ИУ след реализация на настоящото ИП: 

Реализацията на ИП и експлоатацията на новата инсталация за производство на 

формалиин ще доведе до добавяне на нов източник на емисии в атмосферата.  

В края на производствения процес, на изхода от абсорбера има газове, които съдържат 

следи на нереагирал метанол, въглероден оксид, диметилов етер и формалдехид. Част от тях 

се връщат в производствения процес, а другата част преминава през каталитичен окислител. 

След каталитичното пречистване, остатъчният поток съдържа минимални количества 

формалдехид и общ органичен въглерод. Тези емисии подлежат на контрол чрез извършване 

на собствени периодични измервания, преди изпускането им в атмосферата през ново ИУ.  

При увеличаване на производствения капацитет на инсталацията за производство на 

КФС и производството на нови продукти – МФС и МКФС, е предвидено изпускане на 

отпадъчни газове от производствения процес, които е възможно да съдържат също минимални 

количества формалдехид и общ органичен въглерод. Предвижда се изпускането на емисиите 

към новото ИУ към инсталацията за производство на формалин да бъде с продължителност до 

3 часа в денонощието.  

Предвидено е двата потока да се изпускат през общо ИУ. Новото ИУ е със следните 

характеристики: 

ИУ 37 към новата инсталация за производство на формалин: 

➢ географски координати/ UTM:  354467.65 mE  4723476.7 mN; 

➢ височина от кота терен:  22 m; 

➢ диаметър на отвора:   0.45 m; 

➢ температура на изходящия поток: 260-280°С 

➢ дебит на газовете:   2800 Nm3/h от инсталацията за производство 

на КФС (допуска се отделяне на газове при вакуумиране, с продължителност по 1 час на смяна) 

и 7054 Nm3/h от инсталацията за производство на формалин, при непрекъснат процес на 

работа; 

➢ пречиствателно съоръжение: каталитичен окислител с оползотворяване на 

енергията; 

➢ емисии в атмосферата:  формалдехид – 5 mg/Nm3  

Общ органичен въглерод- 30 mg/Nm3. 
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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 

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 

Не се очаква генериране на други отпадъчни води освен водите от повърхностния отток 

от работната площадка. 

1.9.2.2. При експлоатация 

Реализацията на ИП няма да доведе до промяна в производствените отпадъчни и/или 

охлаждащи води.  

Ще продължи да се експлоатира затворена система за оползотворяване на 

производствените отпадъчни води. Охлаждащите води също са в затворен оборотен цикъл. 

С ИП не се предвижда пряко или непряко заустване на производствени (включително 

охлаждащи) отпадъчни води от площадката на предприятието.  

1.9.2.3. При закриване и рекултивация 

Възможно е генериране на повърхностен отток, който ще се улавя и третира, ако е 

необходимо. 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 

Във фазата на строителството се очаква генерирането на незначително количество 

отпадъци, включващо строителни отпадъци, отпадъци от опаковки от доставката на 

оборудването, различни детайли от технологичното оборудване, които ще бъдат подменени 

при ремонта и битови отпадъци от работниците. 
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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. 

Класификацията на отпадъците, които ще се отделят по време на строителството 

съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците е посочена в 

Таблица 1.9-4. 

Таблица 1.9-4 Класификация и очаквани количества на 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 2 

5.  Желязо и стомана [kg] 17 04 05 200 

6.  
Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03* (Земна 

маса от изкопни работи) 
[m3] 17 05 04 1000 

Битови отпадъци 

7.  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.). 

Всички генерирани отпадъци, в зависимост от вида им, ще се събират и предават за 

третиране в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. 

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

на установения ред в Община Павел баня. 

1.9.3.2. При експлоатация 

Съгласно условията на КР, от дейността на „Кастамону България“ АД се образуват 

следните отпадъци: 
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Производствени и опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство 

на КФС, МФС и МКФС: 

➢ Отпадък с код 19 09 02 – утайки от избистряне на вода. Образува се в процеса 

на водоподготовка, като максималното количеството, което ще се образува се очаква да 

нарасне от 1.5 t/y на 3 t/y ; 

➢ Отпадък с код 08 04 09* – отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи 

материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества. Представлява 

твърд отпадък, втвърдена смола. Образува се в резултат на филтруване на течната смола преди 

подаването ѝ към резервоара за съхранение. Максималното количеството, което ще се 

образува се очаква да нарасне от 10 t/y на 20 t/y ; 

➢ Отпадък с код 16 07 09* – отпадъци, съдържащи други опасни вещества. 

Представлява хомополимер на формалдехид, който се образува в момента на падане на 

температурата на концентрираните разтвори формалин. Образува се в резултат на поддръжка 

и профилактика/почистване на резервоари и тръбопроводи. Максималното количеството, 

което ще се образува се очаква да нарасне от 5 t/y на 10 t/y. 

Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на ПДЧ и 

Линията за импрегниране на хартия: 

➢ Отпадък с код 03 01 01 – отпадъци от корк и дървесни кори 

➢ Отпадък с код 03 01 05 – трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 

талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04; 

➢ Отпадък с код 03 01 99 – отпадъци, неупоменати другаде; 

➢ Отпадък с код 08 04 09* – отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи 

материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества; 

➢ Отпадък с код 08 04 15* – отпадъчни води, които съдържат лепила/адхезиви или 

уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества; 

➢ Отпадък с код 10 01 03- Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и 

необработена дървесина. 

Производствени отпадъци, образувани от Маслогреен котел: 

➢ Отпадък с код 10 01 15 – сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно 

изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14. 
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Производствени отпадъци, които ще се образуват след реализация на ИП- от 

инсталацията за производство на формалин: 

С въвеждане в експлоатация на новата инсталация ще се образуват нови отпадъци за 

площадката на „Кастамону България“ АД. Отпадъците представляват отработен катализатори 

от реактора и каталитичния окислител на инсталацията, както следва: 

Отпадък с код 16 08 01 – отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, 

родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07). 

Източник на отпадъка: образуват се от каталитичния окислител за пречистване на 

остатъчен газ след абсорбционната колона 

Количество: 0.3 t. 

Отпадък с код 16 08 02* – отработени катализатори, съдържащи опасни преходни 

метали или опасни съединения на преходни метали. 

Източник на отпадъка: образува се от реактора за каталитично окисление на метанола. 

Съставът на отпадъка: съдържа смес на железен молибдат (Fe2(MoO4)3) и молибден 

триоксид MoO3. 

Количество: 7 t 

Отпадък с код 07 01 99 – отпадъци неупоменати другаде. Съхраняват се в биг-бег или 

IBC. 

Източник на отпадъка: образуват се от каталитичния окислител за пречистване на 

остатъчен газ след абсорбционната колона. 

Съставът на отпадъка: параформалдехид 

Количество: 1 t/y 

Режим на оползотворяване: отпадъкът рециркулиран в процеса. 

Отпадък с код 07 01 99 – отпадъци неупоменати другаде. Съхраняват се в метален 

контейнер 25 m2 на бетонната платформа. 

Източник на отпадъка: образува се когато инсталацията спре работа. 

Съставът на отпадъка: охлаждащи соли (насипни) 

Количество: 1 t/y 

Режим на оползотворяване: от специализирани фирми. 

Битовите отпадъци образувани от жизнената дейност на персонала ще се събират и 

предават за последващо третиране въз основа на установения ред в Община Павел баня. 

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, 
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отговорни за тяхното третиране следва да бъдат снабдени с лични предпазни средства (ЛПС) 

и да преминат през начален и периодичен инструктаж. 

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. 

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; 
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• Разстоянието между източника на шум и обекта на въздействие; 

• Степента на вероятното смекчаване на шума в резултат от поглъщането му от почва, 

въздух и шумозащитни прегради. 

В Таблица 1.9-5 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 1.9-5 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 

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, 

въпреки малкото разстояние (над 350 m) между площадката за разполагане на новите 

съоръжения и местоположението на обектите на въздействие от шум, не се предвижда 

въздействието от шума, генериран при строителните работи, да бъде значително. 

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. 
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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 близките разстояния до съседни обекти, има 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, 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 1.9-6 са представени нивата на шум, които ще се емитират по време на 

експлоатация от източниците, намиращи се на територията на площадката. 

Таблица 1.9-6 Нива на звукова мощност от източници на площадката 

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) 

Вибрации 

При нормална експлоатация не се очаква да има възникване на вибрации. 

Не се предвижда нивата от предизвиканите вибрации да са такива, че да се 

разпространят до най-близко разположените обекти на въздействие, намиращи се на 

разстояние над 350 m от новата инсталация за производство на формалин. 
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Електромагнитни лъчения 

При нормална експлоатация на новите съоръжения не се очаква генериране на 

електромагнитни лъчения. 

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 площадката на „Кастамону България“ АД могат да възникнат локални, местни и 

крупни производствени аварии в случай на: 

• Земетресения – В сеизмично отношение обекта попада в Средногорски сеизмичен 

район, Маришко-Тунджанска земетръсна зона, характеризираща се с дълбочина 50-100 

km, възможна 8-ма степен на въздействие по макросеизмичната скала на Медведев-

Шпонхойер-Карник и 4.5-5.5 магнитут по Рихтер. 

• Евентуален разлив 

Разливи при товаро-разтоварни операции 

При изтичане на големи количества вещества могат да се получат високи концентрации 

на пари в района на разтоварването или в склада, в зависимост от мястото на разлива 

Разливи поради неизправност на оборудването, в т.ч. резервоара за съхранение  – 

складови и работни и тръбопроводна система. 

Разливи могат да се получат поради: 

- грешки в проектирането на резервоарите за съхранение; 

- грешки при изпълнение и монтаж – използване на неподходящи материали; 

- некачествени заварки, уплътнения, защити и др.; 

- корозия, вибрации; 

- некачествена или липса на поддръжка – износване на филтри, уплътнения,  маркучи, 

задръстване на тръби, повреди на помпи, манометри и .н.; 

- човешки грешки – забравени кранове, помпи и др.; 

- умишлени действия. 

Техниката и технологията, избрани от „Кастамону България“ АД отговарят на най-

добрите налични техники за този вид дейност. Това обуславя високо ниво на техническо 

поддържане и технологично обслужване на съоръженията. От това може да се приеме, че 
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факторите, които могат да доведат до голяма авария (изтичане на голямо количество вещества 

и възникване на крупен пожар) или да утежнят последствията от нея са: 

- земетресение от висока степен или други природни бедствия; 

- инциденти; 

- злоумишлени (терористични) действия; 

- човешка грешка или нарушаване на мерките за безопасна експлоатация на 

съоръженията.  

1.11. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ И НЕПРЕДВИДЕНИ 

СЪБИТИЯ 

Подробно описание на приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или 

смекчаване на значителните неблагоприятни последици от голяма авария е представено в 

точка 8.2 от настоящия ДОВОС. 

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 годишно за 

емисии на 

формалдехид 

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 При необходимост- 

ръчно пробовземане и 

анализ 

Пиезометър Годишно 

Качество на 

въздуха  

Измерване на емисиите  Мониторинг на емисии Веднъж месечно 

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. 

По отношение на вибрациите е необходим собствен мониторинг за измерване на 

общите вибрации по границите на шумозащитната зона и в места на въздействие. 
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1.13. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

1. Инвестиционното предложение е за изграждане и експлоатация на нова 

инсталация за производство на формалин и разширение и модернизация на действаща 

инсталация за производство на смоли. Произведеният продукт ще се използва като суровина 

за производството на КФС, МФС и МКФС. 

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. Площадката е действаща и с изградена техническа инфраструктура. 

3. Площадката е водоснабдена от два източника: от селищната водоснабдителна 

система на с. Горно Сахране и от река Габровница, съгласно Разрешително за ползване на 

повърхностни води с № 1150/28.08/2002г. и Решение за удължаване и изменение № РР-

2265/30.04.2015 г. – със срок на действие до 28.08.2024 г. и разрешен лимит на ползваната 

вода– до 150 000 m3/y.  

4. За реализацията на ИП не е необходимо да се изменя Разрешителното за 

ползване на повърхностни води. 

5. Реализацията на ИП е свързано с увеличение на ползвания товар на 

електроенергия от електропреносната мрежа. Не е необходимо изменение на договорите за 

достъп до електропреносната мрежа с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и за пренос 

на електрическа енергия с „Национална електрическа компания“ ЕАД.  

6. Наличният парогенератор към действащата инсталация за производство на КФС 

е напълно достатъчен за осигуряването на топлинна енергия на инсталациите след 

реализиране на ИП. 

7. Експлоатацията на ИП не е свързано с образуване на отпадъчни производствени 

води. 

8. На площадката се експлоатира затворена система за оползотворяване на 

производствените отпадъчни води. Охлаждащите води също са в затворен оборотен цикъл. 
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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 

„Нулева“ алтернатива ще означава, дейността на „Кастамону България” АД да се 

запази при сегашния капацитет и без възможност за собствено производство на основната 

суровина използвана в работния процес (формалин), което ще лиши дружеството от 

възможност за постигане на пълна конкурентоспособност на пазара. Това би ограничило 

потенциала за гъвкавост на пазара, в зависимост от нуждите на крайните потребители.  

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 2008/1/ЕС от 15 

Януари 2008 г. 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. Към ДОВОС е изготвено допълнение 

на основание чл. 99а от ЗООС- „Оценка за използване на най-добри налични техники (НДНТ) 

в съответствие с изискването на чл. 99а, ал. 1 на ЗООС“. 

В приложимия за дейността документ за НДНТ (Reference Document for the Production 

of Large Volume Organic Chemicals, 2017), са следните два типа технологии за производство на 

формалдехид: 

- с употреба на сребърен катализатор; 

- с употреба на катализатор от метални оксиди. 

Избраната от възложителя техника с катализатор от метални оксиди (а не със сребро) 

има най-висока степен на ефективност за превръщане на метанола и най-голяма чистота на 
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крайния продукт. По-подробна информация е представена в приложената информация по чл. 

99а на ЗООС. 

2.3.АЛТЕРНАТИВНИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За реализация на инвестиционното предложение е избрана съществуваща площадка, 

която към момента се използва и може да бъде пригодена за експлоатация. Поради близостта 

на площадката до основната производствена площадка на Възложителя, лесно може да бъде 

подсигурено захранването с електрическа енергия, питейна и технологична вода, както и 

пречистването на битово-фекалните отпадъчни води. Освен това площадката е собственост на 

инвеститора. Независимо, че не са разгледани различни алтернативи по местоположение, няма 

съмнение, че това е най-подходящата площадка. 

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 Република България територията на обекта спада 

към европейската континентална климатична област, умереноконтинентална подобласт: 

нископланински район на източните задбалкански полета. Климатичният район на източните 

задбалкански полета се характеризира с по-мека зима, сравнително малък брой дни със снежна 

покривка, по-малка дебелина на снега, ниски абсолютни минимални температури, 

сравнително по-малка сума на зимните валежи.  

Климатичните данни показват ярко изразен континентален характер. 

Слънчево греене: 

Продължителността на слънчевото греене показва колко часа в месеца и годишно грее 

Слънцето без да дава информация за интензитета на слънчевата радиация. Така, в района на 

изследване при средна годишна стойност 2168 часа, тя се променя от 79-90 часа през декември-

януари, до 293-296 часа, през юли-август. 
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Таблица 3.1-1 Ср. месечна и год. продължителност на слънчевото греене (часове) – ХМС 

Казанлък 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

час 90 110 141 187 213 244 296 293 238 177 100 79 2168 

Положението на Слънцето спрямо Земята през отделните сезони на годината се 

променя, а от там се променя и притока на слънчева радиация, който нараства от зимата до 

началото на лятото, след което намалява от средата на лятото до началото на зимата. Докато 

дневният ход на глобалната слънчева радиация постъпващ на горната граница на атмосферата 

е зависим единствено от времето на изгрев и залез на Слънцето, то хода на пряката, разсеяната, 

отразената и сумарна радиация в дадено конкретно място са зависими също така и от 

състоянието на времето в района на изследване (количеството и характера на облачността, 

замърсеността и мътността на атмосферата, закритостта на хоризонта и други). 

Продължителността на слънчевото греене в диапазона 09÷15 ч. е общо 1333 часа за една 

година, като най – голямо количество радиация постъпва върху земната повърхност през 

обедните часове, при безоблачно небе.  

Температура на въздуха: 

Средната годишна температура е 10.7ºС. Характерни за този район през пролетта са 

сравнително ранните средни дати на устойчиво задържане на температурите над 5ºС (първата 

половина на март) и над 10ºС (първата половина на април), но късните пролетни мразове са 

често явление. 

Лятото е доста топло, освежавано от планинско-долинния вятър, водната маса на 

близкия язовир “Копринка” и залесените склонове на Стара планина и Средна гора. 

През есента средната температура над 5ºС се задържа до втората половина на ноември, 

а над 10ºС - до края на октомври. Първите есенни мразове започват по-рано от обикновено. 

Зимата е умерено студена, но се чувства осезателно, поради слабата ветровитост. 

Таблица 3.1-2 Средна месечна и годишна температура на въздуха – ХМС Казанлък 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

°С -0.7 1.3 4.8 10.6 15.3 18.9 21.4 21.0 16.8 11.2 6.4 1.6 10.7 

Абсолютната максимална температура на въздуха за района е 40.5ºС през месец август.  

Валежи и влажност на въздуха: 

Валежите са умерени - около 630 mm средногодишно, а снежната покривка е 

непродължителна - около 25 дни годишно. 

Средната относителна влажност на въздуха е 50-60 %, абсолютната - 4-12 mm. 
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Мъгли: 

Мъглите имат особено неблагоприятно влияние, когато наличието на твърди частици 

във въздуха се дължи на замърсяване с прах и сажди от изгарянето на течни и твърди горива 

и други горими продукти. Разсейването на мъглите става с повишаването на температурата 

във височина през деня, което разрушава температурната инверсия или при фронтални 

нахлувания. 

Общият брой на дни с мъгла за района е 31 (ХМС „Казанлък”), като най – мъгливи са 

месеците от ноември до март.  

Таблица 3.1-3 Брой на дни с мъгла по месеци и годишно – ХМС Казанлък 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

дни 5.5 4.3 3.7 2.0 0.9 0.4 0.1 0.1 0.3 2.1 5.1 7.1 31 

Облачност: 

В следващата таблица са дадени средните месечни стойности на общата облачност. 

Както се вижда, при средна годишна стойност 5.6 бала в района, тя се променя от 6.7-6.5 бала 

през ноември-март до 3.9-4.0, през юли-септември. 

Таблица 3.1-4 Средна месечна и годишна обща облачност – ХМС Казанлък 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

бал 6.8 6.5 6.5 6.1 6.1 5.4 4.0 3.4 3.9 5.3 6.7 6.9 5.6 

Най – много мрачни дни (по обща облачност) има през месеците ноември-януари – 

13.5÷14.9, а най – малко през юли-септември – 2÷3.4 мрачни дни. 

Роза на вятъра: 

Важен метеорологичен фактор, влияещ върху степента на разсейване на атмосферните 

замърсители е вятърът. Честотата на преобладаващите ветрове и тяхната скорост в градации 

са от особено значение за режима на пренос на замърсявания от обект, генериращ емисии. 

Средната многогодишна скорост на вятъра на височина 10 m от земната повърхност е 

сравнително ниска (1.3 m/s), а случаите на тихо време са високи (ср. 57.3%).  

Таблица 3.1-5 Средна месечна и годишна скорост на вятъра – ХМС „Казанлък” 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

m/s 1.2 1.5 1.7 1.6 1.3 1.3 1.4 1.4 1.2 1.0 1.1 1.1 1.3 
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Фигура 3.1-1 Роза на вятъра за района на ХМС „Казанлък“- по честота и скорост 

 

Таблица 3.1-6 Честота и средна скорост на вятъра, по посока 

Посока N NE E SE S SW W NW 

% честота 23.6 6.5 8.1 15.9 11 3.1 6.5 25.3 

Скорост на вятъра, м/сек. 3.7 3.7 2.4 2.9 2.1 2.7 2.8 5.5 

Потенциал на замърсяване: 

Един важен климатичен фактор, влияещ върху степента на разсейване на атмосферните 

примеси, е честотата на случаите на "тихо" време, когато скоростта на вятъра е под 1 m/s. 

Районът на ИП се намира в област със сравнително висока (57.3%) повторяемост на тихо 

време. От друга страна посоката на преобладаващите ветрове (от север и северозапад) са извън 

територията на най-близкото населено място- с. Горно Сахране. 

3.2.АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

С реализацията на ИП, ще се експлоатира нов източник на замърсяване на атмосферния 

въздух с формалдехид и общ органичен въглерод.  

Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист 

въздух за Европа създава рамка за оценка на качеството на въздуха на равнището на ЕС. 

Директивата е транспонирана в българското законодателство в Наредба № 14 от 23 

септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в 

атмосферния въздух на населените места, в която са установени норми за опазване на 

човешкото здраве и природните екосистеми за концентрация на формалдехид в атмосферния 

въздух. За показателя общ органичен въглерод няма установени норми.  

В следващата таблица са представени нормите за качеството на атмосферния въздух 

(КАВ), по показателите имащи отношение към реализацията на ИП. 

Таблица 3.2-1 Норми за защита на човешкото здраве 

Замърсител Концентрация Размерност Период на осредняване 

Формалдехид 0.01 mg/m3 1 година 
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Замърсител Концентрация Размерност Период на осредняване 

0.05 mg/m3 24 часа 

0.1 mg/m3 1 час 

 

От сегашната дейност на „Кастамону България“ АД, в атмосферата се изпуска 

организирано формалдехид от два източника- ИУ 1 (към следните съоръжения: Циркуляр; 

Аспирация на линия за шлифоване; Аспирация на линия за импрегниране; Преса ПДЧ-

континиум) и ИУ 20 (Сушилни инсталации към производство ПДЧ)- вж. Таблица 1.9-3. 

В изследвания район, целогодишно основен източник на емисии в атмосферата се 

явяват инсталациите на „Кастамону България“ АД. Емисиите от производствената му дейност 

са регламентирани с КР № 525-Н0/2016 (последно актуализирано през 2021 г.).  

Съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за 

измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с 

неподвижни източници, на собствени периодични измервания подлежат емисиите от 

инсталациите на „Кастамону България“ АД. Операторът представя в РИОСВ – Стара Загора 

годишни доклади за извършените измервания. В съответствие с протоколи с резултатите от 

извършен собствен мониторинг на източниците на емисии в атмосферата на „Кастамону 

България“ АД, не са установени несъответствия с определените емисионни норми в 

разрешителното. 

Емитираните в атмосферния въздух замърсяващи вещества от дейността на „Кастамону 

България“ АД са: прах, серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид и някои специфични 

за дейността замърсители – формалдехид и органични вещества. Както уточнихме по-горе 

реализацията на ИП ще доведе до експлоатация на още един източник на формалдехид и 

органичен въглерод в атмосферния въздух. 

Друг източник на емисии в района са автомобилният транспорт (предимно вторичен 

унос на ФПЧ от пътните настилки) и горивните инсталации с битов характер по време на 

отоплителния сезон. Преобладаващата част от обитаваните жилища се отопляват с твърди 

горива (дърва и въглища), които са основните източници на замърсяване на въздуха, особено 

при неблагоприятни климатични условия. 

Качеството на атмосферния въздух се оценява от Националната система за мониторинг 

на околната среда, чрез мобилни или стационарни автоматични, ръчни или ДОАС системи за 

измерване концентрациите на замърсителите в атмосферния въздух. В община Павел баня 

няма обособен стационарен пункт за мониторинг на атмосферния въздух от Националната 

система за наблюдение, контрол и информация върху състоянието на околната среда, тъй като 

е в район, в който нивата на един или няколко замърсители не превишават долните оценъчни 
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прагове. 

За Община Павел баня няма данни, които да показват системно замърсяване на въздуха, 

изразено с наднормени концентрации на вредни газове и прах. Поради липса на крупни 

източници на емисии, атмосферният въздух в района може да се окачестви като незамърсен и 

с добро качество. Преносът на замърсяване от съседни, близки или силно натоварени 

територии също не създава проблеми. 1 

Анализ на КАВ- съществуващо състояние: 

Поради липса на данни за концентрацията на формалдехид в атмосферния въздух (от 

акредитирана лаборатория с необходимата апаратура за анализ на КАВ), по-долу ще се 

извърши математично моделиране и компютърно симулиране на разпространението на 

формалдехид от двата организирани източника на „Кастамону България“ АД. За целите на 

моделирането е използван симулационен пакет PLUME, разработен съгласно „Методика за 

изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации 

на замърсяващи вещества в приземния слой” от 25.02.1998 г., утвърдена от МОСВ, МЗ и 

МРРБ. 

ИУ 1 и ИУ 20 са единствените известни източници на формалдехид в атмосферния 

въздух. Параметрите на източниците на замърсяване са представени в Таблица 3.2-2:  

Таблица 3.2-2 Параметри на източниците на замърсяване с формалдехид 

ИУ 

№ 

Географски координати / UTM 
H 

височина 

D 

диаметър 

T 

температура 

V, V0 

Дебит 

Емисии (НДЕ) 

Формалдехид 

Easting Northing m m °C [Nm3/h] [mg/Nm3] 

1 354294.15 4723216.59 41.8 2.83 60 118628 10 *1 

20 385857.36 4769490.2 22 0.7 330 9567 20 *1 

*1 Съгласно Условие 9 на КР № 525-Н0/2016г., последно актуализирано с Решение № 525-Н0-И0-А3/2021г.  

За целите на симулирането на разпространението на замърсителите за всеки от 

източниците е необходимо дебитът (Nm3) да бъде преизчислен при реалната температура на 

газовете, тъй като в пакетът PLUME, респ. в „Методика за изчисляване на височината на 

изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества 

в приземния слой“, скоростта на газовете, изпускани от неподвижни източници еднозначно се 

определя от диаметъра и дебита им: 

𝑣𝑠 = 𝑉
𝜋𝑑2

4
, където: 

𝑣𝑠 - скорост на изходящите газове, [m/s], 

𝑉 – обемен дебит на изходящите газове при реални условия, [m3/s] 

 
1 Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Павел баня 
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𝑑 – диаметър на изпускащото устройство [m]. 

Ето защо, дебитът на изходящите газове се преизчислява по формулата: 

𝑉 = 𝑉0
(𝑇+273)

3600∗273
, където: 

𝑉0 - обемен дебит на изходящите газове при нормални условия, [Nm3/h] 

𝑇 – температура на изходящите газове, [℃]. 

По този начин са преизчислени дебитите за всяко ИУ, от нормални m3/h в реални m3/h. 

В Таблица 3.2-3 са представени параметрите на организираните източници на 

замърсяване във формат, приложим за нуждите на симулационния пакет PLUME. 

Таблица 3.2-3 Параметри на източниците на емисии, както са въведени в PLUME 

Параметри на източниците на формалдехид 

№ X [m] Y [m] h [m] d [m] T [C] Wg [m/s] Rate [m3/s] Emission [g/s] 

1 1639 1495 60 2 45 0 87.36 0.75 

20 1500 1500 41.8 2.83 60 0 40.19 0.659 

Изследвана област от въздушния басейн: 

В съответствие с резултатите от някои предварителни изчисления и предвид 

разположението на жилищните райони около инсталацията, са избрани следните размери на 

изследваната област от въздушното пространство: 

➢ дължина (изток-запад) – 3 000 m (100 бр. стъпки с дължина по 30 m); 

➢ широчина (север-юг) – 3 000 m (100 бр. стъпки с дължина по 30 m); 

При симулациите, е най-удачно източниците да бъдат разположени в средата на 

изследваната област- 1500 m по ос Х и 1500 m по ос У.  

Метеорологични условия на симулиране: 

За оценка на средногодишното замърсяване са използвани данни за скоростта на вятъра 

[m/s] и съответната им честота [%] по осемте стандартни посоки на вятъра за най-близко 

разположената станция - Казанлък, които са взети от Климатичен справочник на България. 

Таблица 3.2-4 Метеорологични условия на симулиране 

Посока N NE E SE S SW W NW 

% честота 23.6 6.5 8.1 15.9 11 3.1 6.5 25.3 

Скорост на вятъра, м/сек. 3.7 3.7 2.4 2.9 2.1 2.7 2.8 5.5 

Средната годишна температура за станция Казанлък е 10.7°С, а при опцията „Роза на вятъра” 

в симулационния пакет априори е зададен клас на устойчивост на атмосферата D (неутрална 

атмосфера). 

Профилът на скоростта на вятъра по височина се изчислява по формулата: 
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, 

където V0 e скорост на вятъра, измерена на височина H0, a h е текущата височина. 

Степенният показател α= 0.240 се отнася за терен с рядка гора и храсти. 

При моделите за изчисляване на максимално еднократните концентрации на 

замърсителите метеорологичните условия се задават от програмата – възможно най-лоши 

метеорологични условия. 

За изследвания замърсител са установени средночасова (максимално еднократна), 

средноденонощна и средногодишна максимална допустима концентрация в атмосферния 

въздух (вж. Таблица 3.2-1). 

Средногодишни концентрации 

За пълнота на анализите по-долу, са добавени дискретни рецептори- в най-близките 

населени места. Географските координати на рецепторите (UTM) са:  

- за с. Горно Сахране – 354077.82 m по Е и 4723214.59 m по N, които съответстват 

на следните условни координати в DAT файловете: 1290 m по Х и 1500 m по У. 

- за с. Долно Сахране – 354484.89 m по Е и 4722400.69 m по N, които съответстват 

на следните условни координати в DAT файловете: 1680 m по Х и 690 m по У. 

Изчислените концентрации на замърсителите в приземните слоеве на атмосферния 

въздух ще се сравнят с допустимите нива съгласно Наредба № 14 от 23 септември 1997 г.  

На следващата фигура са представени изолиниите на приземните средногодишни 

концентрации (СГК) на замърсителя емитиран от източниците на „Кастамону България“ АД.  

В приложение са представени работните файлове от програмен продукт PLUME 

за всеки замърсител – на електронен носител. 













=

0
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H
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Фигура 3.2-1 Изолинии на СГК на формалдехид от дейността на „Кастамону България“ 

АД 
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На Фигура 3.2-1 са представени изчислените средногодишни концентрации на 

формалдехид в приземния атмосферен слой. Максимално изчислената СГК е 0.0006 mg/m3, 

което е близо 20 пъти под допустимата СГН от 0.01 mg/m3. 

В дискретните рецептори максималната изчислена СГК на формалдехид, е както 

следва: 

- 1.1E-24 mg/m3, в с. Горно Сахране (точка с условни координати 1290/1500 m); 

- 8.6E-07mg/m3, в с. Долно Сахране (точка с условни координати 1680/690 m). 

Максимално еднократни концентрации: 

За целите на анализа отново е ползвана третата опция на пакета „Максимално 

замърсяване от съществуващи изпускащи устройства”. 

Прогнозните данни от този тип оценка са представени в Таблица 3.2-5. 

Таблица 3.2-5 Изчислени максимално еднократни концентрации на формалдехид в 

приземния атмосферен слой, разстоянията на които се наблюдават, както и набора от 

метеорологични параметри, при които се наблюдават 

Разпространение Вятър 

Клас на устойчивост 
НОРМА* 

Концентрация Разстояние Посока Скорост 

mg/m3 (m) deg m/s mg/m3  

0.0095 679 90 1 А 0.1 

* Съгласно Наредба № 14 от 23 септември 1997 

Получената стойност на максимално еднократна концентрация (МЕК) на замърсителя 

(0.0095 mg/m3) формалдехид е значително под установената норма от 0.1 mg/m3. 

Максимално еднократни концентрации в района на населени места при една 

посока на вятъра: 

Съгласно изискванията, публикувани в Методика за попълване на заявление за 

издаване на комплексно разрешително, с условията, получени при изчисляване на 

максималната еднократна концентрация на замърсителите, е извършена оценка за 

разпространението на замърсителя в посока към най-близкото населено място – с. Горно 

Сахране.  

Метеорологичните условия на симулиране са вятър със скорост 1 m/s и клас на 

устойчивост на атмосферата „А“. Изследвано е разпространението на замърсителите по посока 

на най-близката жилищна постройки на населеното място- вятър от изток (90°). 

На Фигура 3.2-2 са представени изолиниите на концентрациите на замърсителите в 

района.  
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Фигура 3.2-2 Изолинии на МЕК на формалдехид в района на с. Горно Сахране 

Изчислената стойност на МЕК на формалдехид в атмосферния въздух, при посока на 

вятъра към най-близките жилищни сгради е 0.009 mg/m3 при средночасовата норма до 0.1 

mg/m3. В границите на селото максималните концентрации ще бъдат под 0.01 mg/m3, което е 

10% от пределната допустима норма. 

В приложение са представени работните файлове от програмен продукт PLUME– 

на електронен носител. 

Изводи: 

В община Павел баня няма обособен стационарен пункт за мониторинг на атмосферния 

въздух от Националната система за наблюдение, контрол и информация върху състоянието на 

околната среда. 

За Община Павел баня няма данни, които да показват системно замърсяване на въздуха, 

изразено с наднормени концентрации на вредни газове и прах. 

Инсталацията на „Кастамону България“ АД е източник на емисии на формалдехид в 

атмосферния въздух, които ще се кумулират с емисиите от новия комин, след реализация на 

ИП.  

Изчислените фонови нива на формалдехид в близките населени места са нищожно 

ниски. 
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3.3.ВОДИ 

3.3.1. Повърхностни води 

Община Павел баня е разположена в централната част на България. От север, Стара 

планина играе ролята на бариера за студените въздушни течение. От юг е разположена 

Сърнена Средна гора. Релефът е равнинно-хълмист, на места планински.  

Единствената голяма река, протичаща през централната част на общината, е река 

Тунджа. Останалите са малки притоци във водосборите на Тунджа и Марица. 

Основните замърсители на природните води в областта са непречистените отпадни 

води от населените места, производствената дейност и земеделието. 

Река Тунджа е най-големият приток на р. Марица, който се влива в нея на турска 

територия. Водосборната ѝ област е 7883 km2 със средна надморска височина на цялата 

водосборна област- 386 m. Заедно с водосборна на река Фишера, площта й е 8 026 km2. Тунджа 

извира от централната част на Стара планина източно от в. Ботев. При кота 1940 m. Дължината 

й 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 km2, 

дължина 86 km; р. Синаповска- площ 871 km2, дължина 55 km; р. Поповска и др. 

Основните замърсители на природните води в областта са непречистените отпадни 

води от населените места, производствената дейност и земеделието. 

Реките Лешница и Габровница (или Акдере) са леви притоци на Тунджа (влива се в 

язовир „Копринка“).  

Дължината на р. Габровница е 20 km. Река Габровница извира на 2200 m н.в. в 

Калоферска планина на Стара планина, на 1.2 km източно от връх Триглав (2275 m). В най-

горното си течение има източна посока, като постепенно завива на югоизток и юг и протича в 

много дълбока и тясна долина с голям надлъжен наклон. При село Скобелево напуска 

планината като образува голям наносен конус и навлиза в Казанлъшкото поле. Влива се отляво 

в река Тунджа (в западната част на язовир „Копринка“) на 390 m н.в., на 1.5 km южно от село 

Долно Сахране.  

Максималният отток е през периода от март до юни в резултата от снеготопенето в 

Стара планина, а минимумът – от юли до октомври.  

По течението на реката в Община Павел баня са разположени 4 села: Скобелево, Асен, 

Горно Сахране и Долно Сахране. В Казанлъшкото поле водите ѝ се използват за напояване.  

Язовир Копринка е разположен по поречието на река Тунджа, на 7 km от Казанлък. 

Дължината му е 7.4 km, ширина 1.2 km, площ 8.4 km2, воден обем 140 000 000 m3, надморска 

височина 390 m и има множество ръкави и заливи. Язовирът привлича множество туристи с 
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възможностите за плаж, разходки, къмпинг и риболов. Основното предназначение на 

хидровъзела е комплексното използване (напояване, промишлено водоснабдяване и 

електропроизводство) на водите на р. Тунджа. Площта на водосборната област е 861.4 km2, 

средногодишният валеж – 741 mm, a средногодишната валежна маса – 638х106 m3.  

Хидровъзел „Копринка“ включва язовир „Копринка“ с едноименната подязовирна 

водна централа, ВЕЦ „Стара Загора“, напоителни канали, главен деривационен канал с 

дължина 26 km, захранван допълнително от осем водохващания, изравнителен басейн под ВЕЦ 

„Копринка“ и горен изравнител на ВЕЦ „Стара Загора“. Деривацията включва безнапорен 

тунел с дължина 13 km, оразмерен за 22 m3 и заустващ в изравнител на ВЕЦ „Ст. Загора“. 

 

Фигура 3.3-1 Повърхностни водни тела 

Територията на ИП попада в района на следните водни тела: 

• Река Тунджа от вливане на р. Саплама до яз.Копринка, р. Карадере, р. Тъжа с 

код BG3TU900R055 

• Река Габровница с код BG3TU900R053 

• Река Лешница с код BG3TU900R052 

• Язовир Копринка с код BG3TU900L047 – определен като силно модифицирано 

повърхностно водно тяло с причини за определянето му като такива, в зависимост от 

специфичната употреба – за производство на ел. енергия и за земеделие/гори. 

 Кастамону 

България  АД
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Фигура 3.3-2 Естествени, изкуствени и силномодифицирани водни тела в района на ИП 

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“. 

Таблица 3.3-1 Химично състояние на повърхностните водни тела, попадащи на 

територията на разглеждания обект 

Име на водното тяло Код Химично състояние Изместващи 

показатели 

Река Тунджа от вливане на р. 

Саплама до яз.Копринка, р. 

Карадере, р.Тъжа  

BG3TU900R055 

добро - 

Река Габровница BG3TU900R053 неизвестно - 

Река Лешница BG3TU900R052 неизвестно - 

Язовир Копринка BG3TU900L047 неизвестно - 

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 

 Кастамону 

България  АД
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замърсители, включени в Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на 

повърхностните води.  

Екологично състояние 

отлично добро умерено лошо много лошо 

Водещи за определяне на състоянието на повърхностните водни тела са биологичните 

елементи. Оценката на хидроморфологичните показатели се определя, като допълваща 

екологичната оценка на повърхностните водни тела. Основните физико-химични показатели, 

по които се наблюдават отклонения са свързани с органично замърсяване- оротофосфати, общ 

фосфор, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот и БПК, причина за които са 

непречистени отпадъчни води от населени места, заустване на промишлени отпадъчни води и 

интензивна селскостопанска дейност.  

Оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела в разглеждания 

район (Съгласно План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-

2021 г.)) е представена в следващата таблица. 

Таблица 3.3-2 Екологичен статус на повърхностните водни тела, попадащи на 

територията на разглеждания обект 

Име на 

водното тяло 
Код 

Биологични 

показатели 

Физико-

химични 

показатели 

Екологично 

състояние/потенциал 

Изместващи 

показатели 

Река Тунджа от 

вливане на р. 

Саплама до 

яз.Копринка, р. 

Карадере, 

р.Тъжа  

BG3TU900R055 умерено умерено умерено 

Макрозообентос, 

БПК, Nобщ, PO4, 

Pобщ 

Река 

Габровница 
BG3TU900R053 добро  добро  

Река Лешница BG3TU900R052 добро умерено умерено Nобщ, Pобщ 

Язовир 

Копринка 
BG3TU900L047 умерено умерено умерено 

Хлорофил А, 

NН4, Робщ 

На следващата фигура е показан екологичния статус/потенциал на повърхностните 

водни тела в района на ИП. 
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Фигура 3.3-3 Екологичен статус/потенциал на повърхностните водни тела 

По програмата за контролен мониторинг на повърхностни води на територията на ИБР 

в периода на втория ПУРБ има един пункт за мониторинг на повърхностните води- 

яз.Копринка с код BG3TU00955MS0340 и геогр. координати X 42.61297 Y 25.31893. В пункта 

се следят: 

• Основни физикохимични показатели 

• Приоритетни вещества 

• Специфични замърсители 

• Хидроморфологични елементи 

При подбора на показатели за оперативен мониторинг се използват биологичните 

елементи, индикативни за степента на антропогенно въздействие върху качеството на 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. 
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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 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.  

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 
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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. 

По програмата за оперативен мониторинг на повърхностни води на територията на ИБР 

в периода на втория ПУРБ има два пункта:  

• р.Тунджа- опашка на яз. Копринка, с код BG3TU00975MS0350. Пункта е 

разположен на ВТ BG3TU900R055 и е с географски координати X 42.6087 Y 25.22763. В 

пункта се следят: 

- биологични елементи за качество фитобентос макрозообентос 

- основни физикохимични показатели: от група I - (pH; Температура; Неразтворени 

вещества; Електропроводимост; Разтворен кислород; Наситеност с кислород  в %; БПК5; 

ХПК; Азот амониев N - NH4; Азот нитратен N- NO3; Азот нитритен N - NO2; Ортофосфати 

като фосфор (Р - РО4); от група II - (Азот общ; Фосфор общ; Калциево карбонатна твърдост; 

Общ органичен въглерод). 

- приоритетни вещества: Cd и неговите съединения; Pb и неговите съединения; Ni и 

неговите съединения. 

- специфични замърсители:от група I - нефтопродукти; от група II - цинк, мед, желязо 

разтворено, манган разтворен и от грипа III- СПАВ анионактивни. 

• р. Лешница – устие до с. Дуванци, мост на пътя Казанлък-Калофер, с код 

BG3TU00972MS0348. Пунктът е разположен на ВТ BG3TU900R052 и е с географски 

координати X 42.64356 Y 25.27751. В пункта се следят: 

- биологични елементи за качество макрозообентос 

- основни физикохимични показатели: от група I - (pH; Температура; Неразтворени 

вещества; Електропроводимост; Разтворен кислород; Наситеност с кислород  в %; БПК5; 

ХПК; Азот амониев N- NH4; Азот нитратен N- NO3; Азот нитритен N- NO2; Ортофосфати като 

фосфор (Р- РО4)); от група II- (Азот общ; Фосфор общ; Обща твърдост). 

Наводнения: 

Съгласно Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), ИП се намира извън 

определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) в ИБР (Фигура 

3.3-4) и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под 

заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от Закона за водите. Най-близките 

РЗПРН са в района на гр. Казанлък – код BG3_APSFR_TU_04 и име: Тунджа (Копринка-

Жребчево) и гр. Павел баня – код BG3_APSFR_TU_05 и име: Тунджа-Калофер.  
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Фигура 3.3-4 Карта на РЗПРН, съгласно ПУРН в ИБР 

За района на конкретното ИП не са предвидени мерки в ПУРН в ИБР, тъй като ИП не 

попада в определените РЗПРН. 

Изводи: 

1. Повърхностните водни ресурси на територията на инвестиционното предложение са 

част от поречието на р. Тунджа. 

2. Най-близките ВТ до територията на ИП са Река Тунджа от вливане на р. Саплама до 

яз.Копринка, р. Карадере, р.Тъжа, с код BG3TU900R055; Река Габровница, с код 

BG3TU900R053; Река Лешница, с код BG3TU900R052 и Язовир Копринка, с код 

BG3TU900L047. 

3. Съгласно Плана за управление на водите в Източнобеломорски район, ВТ 

BG3TU900L047 е определен като силно модифицирано повърхностно водно тяло с причини 

за определянето му като такива, в зависимост от специфичната употреба – за производство на 

ел. енергия и за земеделие/гори.  

4. Площадката не попада в РЗПРН определени в ПУРН на БД Източнобеломорски 

район. 

3.3.2. Подземни води 

Територията на басейна на река Тунджа, на територията на Община Павел баня, попада 

в обсега на следните хидрогеоложки райони: Старопланински, Казанлъшки и Сърненогорски. 

Старопланинската хорстова система в басейна е изградена от метаморфити, палеозойски 

гранитоиди, докалебрийски кварцпорфири и седименти, покрити на места от терциерни 

наслаги. 
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Преобладаващата част от изграждащите, старопланинския район, скали са 

неводоносни, с изключение на карбонатните юрски и триаски комплекси, в които са 

формирани пукнатинно-кварстови води. Казанлъшкият район представлява един сложен 

надлъжен гребен, запълнен от горноеоценски и плиоценски седименти, които се препокриват 

от кватернерните алувиални и пролувиални отложения. 

Неогенските отложения залягат върху горния еоцен или върху кристалинната 

подложка. Дебелината им варира от 50-80 m при Павел баня до над 250 m при Казанлък, 

Мъглиж и Ветрен. В разреза на неогена участват глини с пясъчни и чакълести прослойки, 

които се характеризират с ниски филтрационни свойства. Казанлъшкият район се разделя на 

две части: западна (Казанлъшко-Шейновска) с източна граница – стеснението на долината и 

нейното тектонско отместване при Казанлък; източна (Ветренска) – до хорстовото издигане 

при Николаево. Сърненогорският район представлява част от Средногорския антикликорий. 

Изграден е от пъстра мозайка от дофанерозойски и фанерозойски скали. В хидрогеоложко 

отношение интерес представляват триаските и горнокредните карбонатни серии, които 

оформят неголеми пукнатинно-карстови тела. 

Подземните води в пролувиалните и алувиалните образувания в Казанлъшкия район са 

пресни, с минерализация 0.2-0,3 g/l, хидрокарбонатно- сулфатно-калциево- магнезиеви от II 

тип. По обща твърдост (1.9-2,3 mg.ekv/l) могат да се отнесат към категорията на меките. 

Нитратното съдържание, като правило не е високо - 10-20 mg/l. От микрокомпонентите, 

повишено е съдържанието на барий (0,15- 0,75 mg/l). 

Пукнатинно-карстовите води в Старопланинския район са пресни, с обща 

минерализация 0.26-0,4 g/l, хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви. Общата им твърдост се 

изменя от 3 до 5.5 mg.ekv/l. Близки, до този състав, са и карстовите води в Сърненогорския 

район. 

Районът на ИП попада в обхвата на подземно водно тяло (ПВТ) BG3G00000NQ003- 

Порови води в Неоген-Кватернер-Казанлъшка котловина. ПВТ заема Казанлъшката 

котловина, разположено е в северната централна част на Източнобеломорски басейн. 

Кватернерните отложения (алувиални и пролувиални) в котловината имат повсеместно 

разпространение и се отличават с висока водообилност. Те залягат върху един мощен 

плиоценски комплекс от редуващи се глини, глинести пясъци, пясъци и по-рядко чакъл. През 

котловината преминава р. Тунджа с нейните притоци: р. Тъжа, р. Селска река, р. Габровница, 

р. Лещница и др.  

ПВТ BG3G00000NQ003 има следните характеристики: 

- площ от 548 km2; 

- тип на водоносния хоризонт: безнапорен; 
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- характеристика на покриващите, ПВТ, пластове в зоната на подхранване: глинести 

пясъци, чакъли; 

- средната дебелина на ПВТ е 15 m; Среден коефициент на филтрация- 70 m/d; 

- естествени ресурси на ПВТ- 2116.25 l/s; 

- разрешени водни количества (средногодишни)- 542.08 l/s; 

- разполагаеми ресурси- 1921.65 l/s; 

- експлоатационен индекс - 28%. 

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 km2);  

• Концесии на находища на индустриални минерали, скално-облицовъчни 

материали, строителни материали, твърди горива /въглища/ (с площ до 0.25 

km2);  

• 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). 
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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. 

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. 

Дифузните източници на замърсяване на ПВТ BG3G00000NQ003 са населените места 

без канализация и от селскостопанска дифузия -вероятно от органични азотни и фосфорни 

торове; находище на строителни материали- Зимница- пясъци и чакъли; находище на 

строителни материали- Ягода-запад- пясъци и чакъли. 

Точковите източници на замърсяване на ПВТ са общинско депо за неопасни отпадъци 

/строителни/ на община Казанлък; складове за пестициди /Манолово, Скобелево, Тъжа, 

Дунавци, Казанлък, Розово, Овощник, Ветрен, Николаево, Паничерево/, земни лагуни 

/Търничене, Скобелево, Долто Сахране/, „Арсенал“ АД, площадка Казанлък; „Арсенал“ АД, 

Завод 4, Мъглиж; населени места с частично изградена канализация; находище на строителни 

материали- Баалък тепе- базалти; находище на строителни материали- Ръжена- баластра 

(пясък и чакъл). 
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Фигура 3.3-5 Заустване на градски отпадъчни води и ПСОВ (източник ПУРБ в ИБР) 

Съгласно ПУРБ в Източнобеломорски район (2016-2021 г.) ПВТ BG3G00000NQ003 е 

определено в риск по количество и обща оценка на риска и не в риск по химия. 

Таблица 3.3-3 Оценка на риска за ПВТ BG3G00000NQ003 (източник ПУРБ в ИБР) 

Код на Подземно водно 

тяло 

Риск оценка по 

количество 

Риск оценка по химия Обща оценка на риска 

BG3G00000NQ003 в риск не в риск в риск 

 

Фигура 3.3-6 Обща оценка на химичното състояние на подземните водни тела (източник 

ПУРБ в ИБР) 
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На територията на Община Павел баня е изграден един мониторингов пункт за 

контролен мониторинг от Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на 

подземните води – хидрогеоложки пункт с код BG3G000000QMP007 – кладенец, с дълбочина 

9,1 m, с. Долно Сахране. Пунктът е разположен на ПВТ с код BG3G00000NQ003. Географските 

координати на пункта са N 42°37'41,53” и E 25°14'07,36".  

В пункта се следят следните показатели: 

• Основни физико-химични показатели, 4 пъти годишно; 

• Допълнителни физико- химични показатели, 4 пъти годишно; 

• Метали и металоиди, веднъж годишно; 

• Органични вещества, веднъж годишно. 

Всички подземни ВТ, попадащи на територията на Община Павел баня са използвани 

за питейни нужди. 

 

Фигура 3.3-7 Обща оценка на количественото състояние на подземните водни тела 

(източник ПУРБ в ИБР) 

На следващата фигура са показани местата със значим натиск върху ПВТ в района по 

отношение на количественото ин състояние. 
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Фигура 3.3-8 Карта на значимия натиск в ПВТ BG3G00000NQ003- Порови води в Неоген- 

Кватернер- Казанлъшка котловина в района на ИП 

Съгласно Програма за мониторинг на количественото състояние на подземни води в 

източнобеломорски район в периода на първия ПУРБ на територията на община Павел баня в 

рамките на ПВТ BG3G00000NQ003 са разположени следните мониторингови пунктове: 

- Проектен мониторингов пункт на БД ИБР при с. Габарево, общ. Павел баня- Сондаж 

с дълбочина 42 m и координати: Е 25°09'31".92, N 42°38'10".34; 

- МП с код BG3G0000N2QMP015, Шахтов кладенец НИМХ 769S1/351а, с. Виден, общ. 

Павел баня, обл. Стара Загора; 

- МП с код BG3G00000NQMP370, Шахтов кладенец НИМХ 770S1/351в, с. Виден, общ. 

Павел баня, обл. Стара Загора; 
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Фигура 3.3-9 Проектна програма Мониторинг на количественото състояние на 

подземните води 

ПВТ BG3G00000NQ003 е определено в нитратно уязвима зона. 

За Източнобеломорски район тази зона е една, но заема 16 620 km2, което представлява 

47% от площта на района за басейново управление. Тези зони са определени по силата на 

Директива 91/676/ЕИО (т. нар. Директива за нитратите), а в България въз основа и Заповед № 

РД – 146 / 25.02.2015 г. на МОСВ. 

Мониторингът по нитратната директива цели да установи влиянието на 

селскостопанските дейности върху повърхностните и подземни води. Програма за мониторинг 

на нитрати в подземните води, попадащи в нитратно-уязвимите зони се разработва съгласно 

изискванията на чл.8 (1) от Наредба № 2 за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници. Мониторингът на химичното състояние на подземните води в 

Източнобеломорски район за докладване по нитратната директива обхваща 121 броя 

хидрогеоложки пункта. Общият брой на подземните водни тела, които са мониторирани е 34. 
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Фигура 3.3-10 Карта на подземни водни тела и нитратно уязвими зони (източник ПУРБ в 

ИБР) 

На територията на ПВТ BG3G00000NQ003 са разположени 4 бр. мониторингови пункта 

за подземни води по Нитратната Директива (91/676/ЕИО) в периода на втория ПУРБ 

Таблица 3.3-4 Мониторингови пунктове за подземни води по Нитратната Директива 

(91/676/ЕИО) (източник ПУРБ в ИБР) 

Код на пункта 
Наименование на 

пункта 
Дълбочина, m 

Географски координати 

ГД ГШ 

BG3G000000QMP006 
Казанлък, Сондаж 2 - 

северен 
24.0 42.6114472 25.3815583 

BG3G000000QMP007 
Долно Сахране, 

Кладенец 
9.1 42.6282028 25.2353778 

BG3G000000QMP008 Тулово, Сондаж 28.0 42.5819333 25.5414000 

BG3G000000QMP010 Николаево, Сондаж №1 40.0 42.6315917 25.8134278 

 

Хидрогеоложки условия за разглежданата площадка: 

За района е проведено Инженерно-геоложко проучване на площадка в ПИ 16924.29.18, 

собственост на „Кастамону България” АД- с. Горно Сахране, община Павел Баня” 

(представено е в Приложение 2). Структурните особености на проучваният район обуславят 

наличието на порови подземни води, които са привързани към кватернерните седименти. 

Акумулирани са в поройния конус на р. Акдере и в частност в чакълесто-валунните 

образувания. 

 Кастамону 

България  АД
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Подземните води, акумулирани в алувиалните, пролувиалните и алувиално-

пролувиалните наслаги с кватернерна възраст се обединяват в общ кватернерен водоносен 

хоризонт. Дебелината на хоризонта достига до 40-50 m. Площното му разпространение 

съвпада с това на различните генетични типове кватернер. Изграден е основно от валунно-

чакълни, чакълни, гравийни, песъчливи и песъчливо-глинести материали, които са разслоени 

от глинести прослойки на редица пластове. Долните пластове са с напорна вода, чието 

пиезометрично ниво се изравнява със свободното ниво на най-горе лежащите пластове. Това 

потвърждава съществуването на хидравлична връзка между отделните пластове и наличието 

на общ слоест водоносен хоризонт. 

Филтрационните свойства на водоносния хоризонт са твърде разнообразни. 

Коефициентът на филтрация варира от 30 до 400 m/d. Хидравличният наклон (градиент) следва 

в общи линии наклона на топографската повърхност, което се потвърждава и от представената 

в Приложение 2 хидродинамична карта на района. 

Режимът, респ. амплитудата на изменение на водното ниво, във връзка с подхранването 

и дренирането е различно. В близост до р. Акдере в ниската тераса изменението на водното 

ниво е до 1,0 m. С отдалечаване от реката в западна и източна посока амплитудата на 

изменение се увеличава постепенно, за да достигне до 2,0÷3,0 m. 

Подхранването на водоносния хоризонт се осъществява главно от р. Старата и 

притоците ѝ, както и от инфилтрация на води, подавани за напояване на селскостопанските 

площи; от инфилтрация на валежни води; от съседни водоносни хоризонти и от оградната 

планинска верига. 

Подземните води в района на площадката на „Кастамону България“ АД имат безнапорен 

характер и се подхранват от р. Акдере и други долове спускащи се от оградната планинска 

верига. Това са пролувиални отложения, премесени с делувиални наслаги и образуващи общ 

шлейф. Посоката на движение е от северозапад към югоизток. Хидравличният градиент се 

изменя от 0,014 в централната до 0,026 в източната част на площадката. 

Чрез направени проучвателени изработки не е установено водно ниво до дълбочина 3,0 

m от сега съществуващия терен. Замерването е направено през месец октомври 2021 г. Този 

период се характеризира като сушав, със сравнително ниски нива на подземните води. 

В най-близките прокарани шурфове при проведеното през 2017 г. проучване не е 

установено водно ниво до абсолютна кота 433,25. Замерване е направено също в месец 

октомври. Амплитудата на колебание на подземните води в пролувиалните отложения, 

изграждащи терена в зоната на проучваната площадка, е от порядъка на 2,00-2,50 m, т.е. в по-

влажните периоди на годината се очаква покачване на нивата с до около 2,50 m. 
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Санитарно-охранителни зони (СОЗ) съгласно чл. 119. ал. 4. т. 2 от Закона за 

водите: 

Теренът в обхвата на площадката не попада в границите на изградени санитарно-

охранителни зони, около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване 

определени по реда на Наредба № 3 /16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно битово-снабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използване за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Няма засегнати извори на минерални води и не се използват хидро-геотермални ресурси 

на минерални води. 

Съгласно предоставена от БДУВ ИБР информация по № ЗДОИ-01-3/14.01.2022г. 

учредените санитарно-охранителни зони на водоизточници за питейно-битово 

водоснабдяване в землищата на питейно-битово водоснабдяване, общ. Павел баня са: 

- Около КЕИ „Кюпек дере“ с разрешително № 31510573/18.04.2017г. разположен в ПИ 

с идентификатор 000854 в землището на с. Горно Сахране за питейно- битово водоснабдяване 

на с. Долно Сахране и с. Горно Сахране е учредена санитарно- охранителна зона (СЗО) със 

заповед № СЗО- Т- 348/23.30.2018г. 

- Около ШК с разрешително № 31510575/18.04.2017г. разположен в ПИ с 

идентификатор 000076 в землището на с. Горно Сахране за питейно- битово водоснабдяване 

на с. Долно Сахране и с. Горно Сахране е учредена санитарно- охранителна зона (СЗО) със 

заповед № СЗО- Т- 349/26.30.2018г. 

Посочените СЗО се намират на повече от 1000 m от границите на площадката на 

„Кастамону България“ АД (виж Фигура 3.3-11). При реализацията на ИП не се очаква контакт 

с подземните води в района. Дълбочината на изкопните работи ще бъде малка – около 1.20 до 

1.50 m. Не се предвижда използването на взрив.  
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Фигура 3.3-11 Карта с посочени отстояния на СЗО от границите на площадката 

предвидена за реализацията на ИП 

Изводи: 

1. Площадката на ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло с 

код BG3G00000NQ003- Порови води в Неоген- Кватернер-Казанлъшка котловина 

2. Дифузните източници на замърсяване на ПВТ BG3G00000NQ003 са населените 

места без канализация и селскостопанска дифузия от органични азотни и фосфорни торове; 

находища на строителни материали Зимница и Ягода-запад. 

3. ПВТ BG3G00000NQ003 е с добро химично състояние, но е определено „в риск по 

количество“.  

4. Целите, заложени в актуалния ПУРБ на ИБР са поддържане и предотвратяване 

влошаване състоянието на подземните води за пиене. 

5. Хидравличният наклон (градиент) следва наклона на топографската повърхност- от 

северозапад към югоизток. 

6. За площадката на „Кастамону България“ АД не е установено водно ниво до 

дълбочина 3,0 m от сега съществуващия терен. 

7. 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. 

8. Не се очаква влошаване на качествените показатели на подземното водно тяло, нито 

в количествено отношение, вследствие реализацията на ИП. 
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3.4.ЗЕМИ И ПОЧВИ 

Почвено-географското райониране на България (по Нинов, 1997) поставя територията 

на общината в средиземноморската почвена област, Балканско-средиземноморска почвена 

подобласт и Средногорската почвена провинция. 

 

Фигура 3.4-1. Почвено-географското райониране на България (по Нинов, 1997) 

Равнинната част от територията на Община Павел баня е част от Казанлъшката 

котловина и почвената покривка е изградена основно от алувиално- ливадни почви в заливните 

тераси на реките Тунджа, Габровница, Лешница. 

Ливадно-черноземните почви имат малък ареал в края на наносните конуси и 

делувиалната покривка, пренесена от Стара планина. Делувиално-ливадните почви са 

разположени в северната част на границата със Старопланинския склон. Канелените горски 

почви са разпространени по южния Старопланински склон до 800 m.н.в., където се срещат още 

рендзини и ранкери. 

Канелените горски почви, предимно излужени и оподзолени, са развити в подножията 

на оградните склонове на Средна гора, при по-топлолюбива и сухоустойчива растителност. В 

двете си разновидности – типични и оподзолени, заемат ниските части на Средна гора до 800 

м надморска височина. 
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Площадката на ИП се намира в Казанлъшката котловина, в района на заливната тераса 

на река Габровница, където почвената покривка е изградена основно от алувиално-ливадни 

почви. Това са сред най-плодородните почви, които се образуват по поречията на големи реки 

върху неспоени чакълесто песъчливи алувиални наноси. Съставени са от глинести седименти 

на реката. 

Съгласно информация от Екологична оценка на ОУП на Община Павел баня, в 

общината не са регистрирани замърсявания на почвите с тежки метали, нитрати от 

предозирано торене, пестициди. Липсват мащабни заблатени терени. 

Оценката на състоянието на почвите се извършва в рамките на Националната система 

за мониторинг на почви, въз основа на мрежа 16х16 km, в която се извършват проучвания в 

407 пункта, чрез наблюдения на набор от показатели - тежки метали, устойчиви органични 

замърсители, въглерод, азот и фосфор. 

Изборът на показатели позволява да се извърши оценка на състоянието на почвите. 

Периодичността на наблюдението е 5 години. Допълнително, с цел валидиране на получените 

данни, ежегодно се наблюдават състоянието на почвите в ¼ от общия брой пунктове. 

Провежда се мониторинг на почвите от мрежата на I ниво, за съдържание на тежки 

метали и металоиди, при пълно обследване в два пункта в землищата на селата Манолово 

/№205/ и Виден /№221/.  

Съгласни Регионални доклади за състоянието на околната среда през 2018г. и 2019 г. 

е извършено пробонабиране за пълен набор показатели от пункт № 221 в две дълбочини: 0–

10/10–40 см за необработваемите и 0–0/20–40 см, за обработваемите почви, в три повторения. 

Наблюдаваните и контролираните индикатори са Cu (мед), Zn (цинк), Pb (олово), Cd (кадмий), 

Ni (никел), Cr (хром), Co (кобалт), As (арсен) и Hg (живак). 

Проследявайки динамиката на контролираните индикатори, се установява, че те са в 

границите на нормите, под максимално допустимите концентрации, съгласно Наредба № 3 за 

нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (обн. ДВ бр.71/2008). 
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Фигура 3.4-2. Съдържание на тежки метали, анализирано спрямо МДК за пункт с. Виден, 

община Павел баня, 2018 г. (Регионален доклад за състоянието на околната среда 2018 г., 

РИОСВ – Стара Загора) 

През 2020 г. е извършен и почвен мониторинг – II ниво, функционална подсистема 

„Контрол и опазване на почвите от вкисляване”. Извършено е пробонабране на почвени проби 

от пункта с. Тъжа, община Павел баня. 

Според проведено Инженерно-геоложко проучване на площадка в ПИ 16924.29.18, 

собственост на „Кастамону България” АД- с. Горно Сахране, община Павел Баня” през месец 

октомври 2021 г. е установено следното: 

- Теренът на проучваната площадка е равнинен. В дълбочина до 3,00 m е изграден от 

наслаги с кватернерна възраст. 

- Според визуалните особености и физико-механичните свойства на преминатите 

литоложки разновидности, които се разкриват до проучената дълбочина са определени три 

вида строителни почви: 

Строителна почва 1 Почвен слой 

В тази строителна почва се обединяват най-горе разкриващите се песъчливи глини с 

определено хумусно съдържание /почвен слой/. Установената дебелина на строителна почва 1 

е 0,20÷0,30 m. 

Строителна почва 2 Прахова песъчлива глина, кафява- тази строителна почва се 

разкрива с малка дебелина и в четирите проучвателни изработки. 

Обобщени резултати от лабораторните изпитвания: 

• Специфична плътност- 2,70 s g/cm3 

• Обемна плътност 1,84 g/cm3 
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• Обемна плътност на скелета- 1,65 g/cm3 

• Обем на порите- 38,87% 

• Коефициент на порите- 0,639 

• Естествено водно съдържание- 11,83% 

• Показател на пластичност-10,58% 

• Показател на консистенция >1 /полутвърда/ 

• Степен на водонасищане- 0,50 

Строителна почва 3 Чакъли и отделни валуни с песъчливо-глинест запълнител- 

тази строителна почва се разкрива с издържана дебелина във всички проучвателни изработки 

на площадката и до максималната дълбочина на проучване не е премината. 

• Специфична плътност- 2.67 s g/cm3 

• Обемна плътност в сбито състояние- 1.83 g/cm3 

• Обемна плътност в рохко състояние- 1.57 g/cm3 

• Обем на порите в сбито състояние- 31% 

• Обем на порите в рохко състояние- 41%. 

Конкретно за района на ИП не се извършва мониторинг на почвите.  

Дейността на „Кастамону България“ АД не е източник на замърсяване на почвите. 

3.5.ЗЕМНИ НЕДРА 

В геоложко отношение проучваният район е добре изучен. Литостратиграфските 

формации, които го изграждат, влизат в обема на два хроно-стратиграфски диапазона: 

палеозой и кватернер. Границите и повърхностното им разпространение по данни от 

геоложката картировка са показани на Фигура 3.5-1 (съгл. Инженерно-геоложко проучване 

на площадка в ПИ 16924.29.18, обект: „Участък „Сепариране на дървесни частици” при 

„Кастамону България” АД - с. Горно Сахране, община Павел Баня”- Приложение 2).  

Интерес за настоящата разработка представляват кватернерните отложения. Те имат 

сравнително широко разпространение района на проучване и се се отнасят към различни 

литогенетични типове и са привързани към определени форми на релефа. В 

хроностратиграфско отношение принадлежат към еоплейстоценската, плейстоценската и 

холоценската серия. Интерес за нас представляват алувиалните и пролувиалните отложения 

от Холоценската и плейстоценско-холоценската серии. 
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Фигура 3.5-1 Геоложка карта за района на инвестиционното предложение 

Плейстоценско-холоценска серия (Qh-p) 

Към нея са отнесени пролувиалните, делувиалните и смесените алувиално- 

пролувиапни и пролувиапно-делувиални образувания, които са се формирали през целия 

кватернер. Това прави възрастовото им поделяне почти невъзможно. 

Пролувиалнн образувания (prQh-p) 

Пролувиалните образувания са отложени във вид на наносни конуси в подножието на 

южния Старопланински склон в най-северните части на картен лист Казанлък. Те образуват 

пролувиапен шлейф, изграден от наносните конуси на реките Тъжа, Акдере, Лешница и 

Старата река. Челната линия на шлейфа достига северно от селата Търничени, Габаре и южно 

от Долно Сахране. Маркирана е от извори и заблатявания, поради това, че въпросните 

пролувиални образувания са добри колектори на вода. Тези наслаги са представени от 

полуръбести, грубосортирани валунно-чакълни скални късове, примесени със глинесто-

песъчливи наноси. По състав късовете са аналогични на околните коренни скали. Отложени 

са в повечето случаи върху размитата повърхност на метаморфигите от Арденската група, 

гранитоидите и палеогенските седименти. Дебелината на пролувиалните образувания в 
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наносните конуси по сондажни данни се колебае от 50 до 150 m. В района на проучване се 

наблюдават южно от добивния участък. 

Холоценска серия (Qh) 

Сред холоценската серия се отделят алувиални, делувиални и пролувиални 

образувания. Интерес за настоящата разработка представляват първите.  

Алувиални образувания (aQh) 

Холоценските алувиални наслаги са привързани към русловите части на реките и 

заливните им тераси. Развити са предимно в средните и долните течения на по-големите реки. 

Изградени са от дребни валуни и чакьли с пъстър петрографски състав на късовете, които са 

примесени с глинесто-песъчливи наноси. Наблюдава се известно издребняване на късовете по 

течението на реките по посока на устията им. Дебелината на тези алувиални образувания не 

надвишава 5-6 m. Русловият фациес по р. Тунджа е представен предимно от чакьли и валуни, 

примесени с песъчливи наноси, а запивните тераси - от пясъци, глинести пясъци и силно 

песъчиви глини. Дебелината на тези образувания е 8-10 m. 

3.6.ЛАНДШАФТ 

Съгласно Ландшафтно райониране на България (по Петров, 1997) обектът на 

инвестиционното предложение попада в: 

В. Южнобългарска планинско – котловинна ландшафтна област 

X. Средногорско-Задбалканска подобласт. 

 

 

Фигура 3.6-1. Ландшафтно райониране на България (по Петров, 1997) 

Площадката на ИП е силно антропогенно повлияна и преобразена от експлоатацията на 

предприятието на „Кастамону България“ АД. 
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Територията на ИП представлява антропогенен ландшафт. От неговите разновидности 

се среща ландшафт “антропогенен индустриален”. В неговата структура участват 

антропогенни елементи, а обликът му се определя от технологичните сгради и съоръжения, 

свързани с експлоатацията на предприятието на „Кастамону България“ АД. 

Антропогенните ландшафти от територията на инвестиционното предложение се 

характеризират със слаба устойчивост. Нямат възможност за саморегулиране, а 

съществуването им зависи изцяло от антропогенната дейност. 

3.7.ПРИРОДНИ ОБЕКТИ 

ИП не засяга територията на защитени зони (ЗЗ) от екологичната мрежа Натура 2000. 

Най-близките защитени зони до новата инсталация за производство на формалин са както 

следва: 

- Защитена зона (ЗЗ) „Централен балкан - буфер” с код BG0001493, Защитена 

зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна – намира се на разстояние над 370 m северно от новата инсталация; 

- ЗЗ „Централен балкан - буфер” с код BG0002128, Защитена зона по Директива 

за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията – намира 

се на разстояние над 400 m северно от новата инсталация; 

- ЗЗ „Язовир Копринка” с код BG0000261, Защитена зона по Директива 

92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – на 

разстояние 1200 m западно. 

На следващата фигура са представени местоположенията на ИП и на най-близките 

защитени зони.  
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Фигура 3.7-1 Карта с нанесени граници на ИП и най-близките защитени зони 

Площадката на „Кастамону България“ АД не попада на територията на защитени зони 

по смисъла на ЗБР и на защитени територии по смисъла на ЗЗТ. 

Най-близките защитени територии до обекта са както следва (вж. Фигура 3.7-2): 

- Национален парк „Централен балкан“ – намира се на разстояние 4800 m 

северозападно от новата инсталация; 

- Резерват „Соколна“ – на разстояние 5500 m северозападно; 

- Резерват „Лешница“ – на разстояние 4500 m северно; 

- Природна забележителност „Търниченско пръскало” – над 9100 m запад-

югозападно. 

На следващата фигура е представено местоположенията на ИП и на най-близките 

защитени територии: 
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Фигура 3.7-2 Карта с нанесени граници на ИП и най-близките защитени територии 

3.8.БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

3.8.1. Растителност 

Изследваният район попада в Среднобългарския биогеографски район, подрайон 

Тунджанската хълмиста низина (Груев, Кузманов; 1994).  

Според една от класификациите за фитогеографско райониране на страната, общината 

попада в Горнотракийски фитогеографски район на Средноевропейската фитогеографска 

област. 

От типовете растителност, по-съществено присъствие в общината, имат няколко, които 

се характеризират със специфичен набор от съобщества, със свой особен облик, екологична 

природа, биологичен потенциал и функционална роля. Разпространението на тези типове е 

свързано с обособени територии с различни размери, различаващи се съществено по 

комплекса природни условия. 

Към типа „Водна растителност” се отнасят съобществата с доминиране на висши водни 

растения, които се развиват във водна или силно овлажнена среда – езера (язовири), блата, 

реки, влажни зони и др. От формациите й, на територията на общината, най-голямо присъствие 

има тази, на тръстиката (Phragmiteta australis). 

На територията на общината са установени няколко природни местообитания, 

включени в Приложение I на Директива 92/43/EEC и Приложение № 1 на Закона за 

биологичното разнообразие. Следните от тях в землището на с. Горно Сахране: 

Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-

Вatrachion (3260)- по течението на река Габровница в землището на село Горно Сахране. 
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Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba (92A0)- по бреговете на река Габровница 

в землищата на селата Долно Сахране и Горно Сахране. 

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 91E0* - в землищата на град Павел баня, село Виден, по бреговете на река 

Габровница в землището на село Долно Сахране. 

Части от някои, широко разпространени и пластични растителните видове, се използват 

като лечебни и са включени в Закона за лечебните растения – коприва (Urtica dioica), синя 

жлъчка (Cichorium inthybus), мащерка (Thymus sр.), жълт кантарион (Hypericum perforatum), 

медицинска комунига (Melilothus officinalis), срамливче (Orlaja grandiflora), бял равнец 

(Achillea millefolium), лайка (Chamomilla recutita), бял оман (Inula helenium), белезникав 

очеболец (Potentilla neglecta), сребрист очеболец (Potentilla argentea), бръшлян (Hedera helix). 

Налице са стопански значими популации на редки и ценни ресурсни видове - лудо биле 

(Atropa belladonna), лечебна иглика (Primula veris), левурда /мечи лук/ (Allium ursinum), 

включени в Приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие. 

В района се срещат т.нар. „Върбово-тополови галерии“, които са характерни с 

наличието на видове с южен произход като Bryonia alba, Clematis flammula, C. viticella, 

Parietaria erecta, Periploca graeca, Platanus orientalis, Salix xant hicola, Tamarix tetrandra и др. 

Местообитанието „Върбово-тополови галерии в Южна България” е съхранено в устройваната 

територия само по бреговете на река Габровница, в землищата на селата Горно и Долно 

Сахране.  

Дейността на „Кастамону България“ АД се развива на разстояние над 500 m от 

поречието на р. Габровница и местообитанието не е и няма да бъде засегнато от реализацията 

на ИП. 

Площадката на „Кастамону България“ АД е изцяло усвоена за нуждите на 

производствения процес. В района са разположени жилищни сгради на с. Горно Сахране, жп 

ареал и земеделски земи. Не са установени редки и защитени растителни видове и растителни 

съобщества. 

3.8.2. Животински свят 

Съгласно Екологична оценка на общ устройствен план на община Павел баня 2016г. 

зооценозите в общината са свързани с характера на местообитанията и спецификата на 

биогеографския подрайон. Те са доста разнообразни, поради изразения, до някъде, екотонен 

ефект и разнообразието на терени. 

Водната безгръбначна фауна е богата, но слабо проучена. Включва около 40 

зоопланктонни таксона на ниво род, вид и подвид. Приема се, че най-често срещани видове са 
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Asplanchna priodonta, K. quadrata; Brachionus spp. и Polyarthra spp., характерни са и видовете 

Daphnia cucullata, Diaphanosoma lacustris и Bosmina spp. от Cladocera. 

Реобионтни видове (ручейници, еднодневки) в макрозообентоса са характерни за 

местата с екотонен ефект на границата на трансформацията на лотичната (течащата, речната) 

екосистема в лентична (езерна, стояща) екосистема. 

Сухоземната безгръбначна фауна на общинската територия е слабо проучена. Срещат 

се черупчести амеби (гр. Testacea), кръгли червеи от кл. Nematoda, прешленести червеи от сем. 

Lumbricidae, равнокраки ракообразни от разр. Izopoda, многоножки от разр. Diplopoda, 

първичнобезкрили насекоми от разр. Collembola, твърдокрили насекоми от семейство 

Carabidae, паякообразни от резреди Arachnida и Оpiliones, пеперуди (Lepidoptera), много 

двукрили (Diptera). От клас Incecta се срещат водни кончета (разред Odonata), еднодневки 

(разред Ephemeroptera), дървеници (разред Hеmiptera), богомолки (разред Manthodea), 

скакалци (разред Orthoptera), пчели и оси (разред Hymenoptera). По-богато представени са 

разредите Coleoptera (майски бръмбар, торни бръмбари, златки, калинки и др), Lepidoptera 

(пеперуди) и Diptera (мухи). 

В устройваната територия са установени ефективно заети местообитания на видове 

безгръбначни, включени в Приложение 2 на Директива 92/43/EEC – тигрова пеперуда (тигров 

молец на Джърси) (Callimorpha /Euplagia/ quadripunctaria), офигомфус (зеленогръдо цигулче) 

(Ophiogomphus сecilia), бръмбар рогач (Lucanus cervus), ценагрион (Coenagrion ornatum), буков 

сечко (Morimus funereus), алпийска розалия (Rosalia alpina), обикновен сечко (Cerambyx cerdo) 

и осмодерма (Osmoderma eremita). 

Ихтиофауната е свързана основно с река Тунджа, нейните притоци и язовир 

„Копринка”, разположени в Егейската водосборна област.  

Най-богато, във видово отношение, е сем. Cyprinidae – 24 вида, следван от Cobitidae - 6 

вида, Salmonidae - 3 вида. Останалите семейства, които са установени тук, са представени с по 

един вид. 

Тази водосборна област се отличава с най-много ендемични видове и подвидове: Vimba 

melanops, Cobitis peshevi, Rutilus mariza, Barbus cyclolepis, Chondrostoma nasus vardarenses, 

Sabanejwia aurata balcanica и Noemacheilus angorae bureshi. С висока численост, в малките 

водоеми, е гамбузията (Gambusia affinis holbrooki), а напоследък масово се разпространиха 

слънчевката (Lepomis gibbosus) и псевдоразбората. С по-ограничено разпространение са 

трииглата бодливка (Gasterosteus aculeatus), главоча (Cottus gobio), бялата риба (Stizostedion 

lucioperca). Към тази категория могат да бъдат отнесени още Coregonus lavaretus и видовете от 

семействата Catastomatidae и Ictaluridae, които са в процес на аклиматизация. 
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Рибите, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC, са горчивката (Rhodeus 

sericeus amarus); обикновения щипок (Cobitis taenia), балканския щипок (Cobitis aurata) и 

распера (Aspius aspius). 

В Приложение № 2 на ЗБР са включени речната змиорка (Anquilla anquilla), распера 

(Aspius aspius), маришката мряна (Barbus cyclolepis), малкият речен кефал (Squalius 

borysthenicus), горчивката (Rodeus amarus), струмският щипок (Cobitis strumicae), балканският 

щипок (Sabanejewia balcanica) и мраморното попче (Proterorhinus marmoratus). 

Шаранът (Cyprinus carpio) /див/ фигурира в Световна червена книга на IUCN и 

Червената книга на Република България. 

В Таблица 3.8-1 са представени видовете гръбначни животни, установени на 

територията на община Павел баня и националния им природозащитен статус (източник 

Екологична оценка на ОУП на община Павел баня 2016г.). 

Таблица 3.8-1 Видове гръбначни животни, установени на територията на община Павел 

баня и националния им природозащитен статус 

/ЧКБ – категория по Червена книга на България; ЗБР – Приложение от ЗБР/ 

№ Вид Семейство ЧКБ ЗБР 

Земноводни 

1 Triturus karelinii 

Salamandra 

Triturus vulgaris 

Salamandridae 
 

2, 3 

3 

3 

2 Bombina bombina 

Bombina variegata 

Bombinatoridae 
 

2 

2 

3 Bufo viridis 

Bufo bufo 

Bufonidae 
 

3 

3 

4 Hyla arborea Hylidae 
 

2,3 

5 Pelobates syriacus Pelobatidae  2 

6 Rana ridibunda Rana ridibunda 

Rana dalmatina 

Ranidae  4 

2 

Влечуги 

7 Emys orbicularis Emydidae 
 

2, 3 

8 Testudo hermanni 

Testudo graeca 

Testudinidae EN 

EN 

2 

2 

10 Lacerta viridis 

Lacerta trilineata 

Podarcis muralis  

Podarcis taurica 

Lacertidae 
 

3 

3 

3 

11 Ablepharus kitaibelii Scincidae 
 

3 

12 Anguis fragilis Anguidae 
 

3 

13 Dolichophis caspius 

Zamenis longissimus 

Elaphe sauromates 

Natrix 

Colubridae 
 

3 

 

2, 3 
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№ Вид Семейство ЧКБ ЗБР 

14 Vipera ammodytes 

Vipera berus 

Viperidae 
  

Птици 

15 Gavia arctica Gaviidae 
 

3 

16 Tachybaptus ruficollis 

Podiceps cristatus 

Podiceps auritus 

Podiceps nigricollis 

Podicipedidae  

 

 

CR 

3 

3 

3 

2,3 

17 Phalacrocorax pygmeus 

Phalacrocorax carbo 

Phalacrocoracidae EN 3 

18 Botaurus stellaris 

Egretta alba 

Ardea cinerea  

Ardeidae EN 

CR 

VU 

2 и 3 

2 и 3 

3 

19 Ciconia 

Ciconia nigra 

Ciconiidae VU 

VU 

2, 3 

20 Cygnus  

Cygnus olor  

Branta ruficollis  

Anser albifrons  

Anser 

Tadorna tadorna 

Anas penelope  

Mergus serrator  

Anas crecca  

Anas platyrhynchos  

Anas acuta  

Mergus albellus  

Aythya ferina 

Aythya fuligula  

Bucephala clangula  

Aythya nyroca  

Anatidae EN 

VU 

VU 

 

EN 

VU 

 

 

 

 

 

 

VU 

 

 

 

2 и 3 

2 и 3 

2 и 3 

4 

2 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

2 и 3 

3 

4 

3 

3 

21 Milvus migrans 

Haliaeetus albicilla 

Buteo rufinus 

Circus aeruginosus 

Circus cyaneus 

Accipiter gentilis 

Accipiter пisus  

Perпis apivorus  

Buteo buteo  

Accipitridae VU 

VU 

VU 

EN 

CR 

EN 

EN 

VU  

2, 3 

2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

3 

3 

2, 3 

3 

22 Falco subbuteo 

Falco vespertinus 

Falconidae VU 

CR 

2,3 

3 

23 Rallus aquaticus  

Fulica atra 

Gallinula chloropus 

Rallidae  3 

 

3 

24 Charadrius dubius  

Vanellus vanellus  

Charadriidae  2 

3 

25 Calidris alba  Scolopacidae  3 
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№ Вид Семейство ЧКБ ЗБР 

Tringa ochropus  

Tringa erythropus 

3 

3 

26 Larus ridibundus 

Larus canus  

Larus argentatus 

Larus cachinnans 

Chlidonias hybridus 

Laridae EN 

 

 

 

VU 

3 

3 

 

 

2,3 

27 Perdix perdix 

Coturпix coturпix 

Phasanius colchicus 

Phasianidae  4 

4 

4 

28 Columba oenas 

Columba palumbus 

Streptopelia decaocto 

Streptopelia turtur 

Columbidae EN 

 

 

 

3 

3 

4 

4 

29 Cucuclus canorus Cuculidae  3 

30 Тito alba Tytonidae VU 2,3 

31 Otus scops 

Athene noctua 

Asio otus 

Strigidae  3 

3 

3 

32 Apus apus Apodidae  3 

33 Alcedo atthis Alcedinidae  2,3 

34 Merops apiaster Meropidae  3 

35 Coracias garrulus Coraciidae VU 2,3 

36 Uрира epops Upupidae  3 

37 Picus canus  

Picus viridis  

Deпdrocopus major  

Dendrocopus syriacus  

Dendrocopus medius  

Dendrocopus minor  

Picidae EN 

 

 

 

2,3 

2,3 

3 

2,3 

2,3 

3 

38 Galerida cristata  

Lullula arborea  

Alaudidae 

 

 

 

3 

2 и 3 

39 Hirundo rustica 

Hirundo daurica  

Delichon urblca  

Hirundinidae 

 

 

 

 

 

3 

3 

3 

40 Аnthus trivialis 

Anthus pratensis  

Motacilla flava  

Motacilla cinerea 

Motacilla alba  

Motacillidae  3 

3 

3 

3 

3 

41 Cinclus cinclus  Cinclidae  3 

42 Troglodytes troglodytes Troglodytidae  3 

43 Erithacus rubecula 

Luscinia megarhynchos  

Muscicapa striata 

Ficedula parva 

Muscicapidae  

 

 

VU 

3 

3 

3 

2, 3 

44 Turdus merula 

Turdus viscivorus  

Turdidae  3 

3 
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№ Вид Семейство ЧКБ ЗБР 

Turdus philomelos  3 

45 Hippolais pallida Acrocephalidae  3 

46 Regulus ignicapillus  Regulidae  3 

47 Sylvia curruca  

Sylvia communis  

Sylvia borin  

Sylvia atricapilla  

Sylviidae  3 

3 

3 

3 

48 Phylloscopus sihilatrix  Phylloscopidae  3 

49 Parus palustris  

Parus lugubris  

Parus montanus  

Parus cristatus  

Parus ater  

Parus caeruleus  

Parus maior  

Paridae  3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

50 Sitta europaea  Sittidae  3 

51 Oriolus oriolus  Oriolidae  3 

52 Lanius collurio  

Lanius minor  

Laniidae  3 

3 

53 Garrulus glandarius 

Рiса рiса  

Corvus monedula  

Corvus corone cornix  

Corvus frugilegus  

Corvus corone  

Corvidae   

4 

4 

4 

4 

4 

54 Sturnus vulgaris Sturnidae  4 

55 Passer domesticus 

Passer montanus 

Passeridae   

3 

56 Fringilla coelebs  

Serinus serinus 

Carduelis chloris  

Carduelis carduelis  

Carduelis spinus  

Carduelis cannabina 

 Coccothraustes coccothraustes  

Fringillidae  3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

57 Emberiza citrinella  

Emberiza cirlus  

Emberiza cia  

Miliaria calandra 

Emberizidae  3 

3 

3 

3 

Бозайници 

58 Talpa europaea Talpidae 
  

59 Sorex minutus 

Sorex araneus 

Neomys anomalus  

Crocidura leucodon  

Crocidura suaveolens 

Soricidae 
  

60 Erinaceus concolor Erinaceidae  3 

61 Myotis bechsteinii Vespertilionidae  2, 3 
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№ Вид Семейство ЧКБ ЗБР 

Barbastella barbastellus 

Nyctalus noctula  

Plecotus austriacus 

Pipistrellus pipistrellus 

Eptesicus serotinus 

NT 

 

 

 

 

2, 3 

2,3 

3 

3 

3 

62 Lepus capensis 

Lepus europaeus 

Leporidae 
  

63 Spermophilus citellus 

Sciurus vulgaris 

Sciuridae EN 
 

64 Muscardinus avellanarius 

Glis glis 

Gliridae -Myoxidae   2, 3  

65 Apodemus flavicollis 

Apodemus sylvaticus 

Rattus rattus 

Rattus norvegicus 

Mus musculus 

Clethrionomys glareolus 

Microtus arvalis 

Microtus subterraneus 

Apodemus agrarius 

Nannospalax leucodon 

Muridae 
  

66 Arvicola terrestris Cricetidae  
  

67 Nannospalax leucodon Spalacidae 
  

68 Canis lupus  

Canis aureus  

Vulpes vulpes 

Кучеподобни VU 4 

4 

69 Felis silvestris Felidae 
 

3 

70 Martes martes  

Martes foina 

Mustela nivalis  

Mustela putorius  

Lutra lutra  

Meles meles 

Mustelidae  

 

 

 

VU 

2 

 

2 

4 

2 

71 Sus scrofa Suidae   

72 Cervus elaphus  

Capreolus capreolus 

Cervidae   

Площадката на „Кастамону България“ АД е изцяло усвоена за нуждите на 

производствения процес. В района са разположени жилищни сгради на с. Горно Сахране, жп 

ареал и земеделски земи. 

Спецификата на животинския свят се определя от антропогенизираната зона в района 

на инвестиционното предложение, свързана с постоянен антропогенен натиск и всички 

произтичащи от това последствия (човешко присъствие, промяна на естествените 

местообитания и т.н.). 
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Във връзка с това, животинският свят трябва да се разглежда заедно с негативните 

промени в района и продължителната антропогенна дейност, която е повлияла върху 

животинския свят и сформирането на съвременния фаунистичен комплекс.  

Трябва да се има предвид фактът, че поради дълговременното и осезаемо антропогенно 

и техногенно присъствие на територията в района на инвестиционното предложение, 

животински видове, чувствителни към безпокойство и промяна в местообитанията на 

практика липсват. 

На площадката на инвестиционното предложение и в района ѝ не са установени редки 

и защитени животински видове. Територията на площадката не засяга и не се намира в 

непосредствена близост до защитени зони по смисъла на ЗБР и Натура 2000. 

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 Павел баня няма издадени държавни концесии за добив на 

полезни изкопаеми. През годините е извършван мащабен добив на баластра от коритото на 

река Тунджа и чашата на язовир „Копринка” при село Виден. 

Известни количества варовик са изпичани за добив на негасена вар в село Горно 

Съхране. 

Проектът не е свързан с усвояване на запаси и извличане на подземни природни 

богатства. На територията на площадката на инвестиционното предложение и в близост до нея 

няма доказани запаси на подземни природни богатства. 

3.10. МАТЕРИАЛНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

На територията на площадката на инвестиционното предложение и в непосредствена 

близост до нея не са установени и регистрирани обекти на културното, архитектурно, 

историческо и археологическо наследство. 

Съгласно ОУПО Павел баня в землището на с. Горно Сахране има археологически 

обекти. Обектите са на разстояние над 300 m от границите на предприятието. 

Съгласно ОУПО в североизточната част на общината и по-конкретно Зоната на Долно 

и Горно Сахране– Асен-Скобелево се намира предполагаем (засега неизследван) втори голям 

тракийски селищен център и голям некропол. 
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Фигура 3.10-1 Зона за археологическо наблюдение на североизток от с. Скобелево и с. 

Горно Сахране 

Дейността на „Кастамону България“ АД не оказва негативно влияние върху 

материалното и културното, архитектурно, историческо и археологическо наследство. ИП ще 

се реализира изцяло в границите на предприятието. 

Изводи: 

1. Община Павел баня е с богато историческо и културно наследство. 

2. На територията на имота, предмет на инвестиционното предложение, няма 

регистрирани културни ценности.  

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. ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА СРЕДАТА В РАЙОНА НА ИП 

3.11.1. Здравно-демографски статус на населението 

А. Обхват на анализа  

Площадката, на чиято територия ще бъде реализирано ИП е разположена в с. Горно 

Сахране, община Павел баня, област Стара Загора.  

В тази връзка целта на специализираното изследване, представено в настоящата 

подточка, е проучване на здравното състояние на населението на с. Горно Сахране, Община 

Павел баня , с оглед на оценка на наличие или отсъствие на детерминиращи по отношение на 

здравето рискови фактори на околната среда. 
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Обект на проучването е населението на територията на с. Горно Сахране, както и на 

територията на Община Павел баня и на Област Стара Загора и цялата страна, посредством 

сравнителен анализ. 

Единици за наблюдение:  

• статистически единици/райони за наблюдение – населението на с. Горно Сахране, 

Община Павел баня, Област Стара Загора и Република България, и работещите в 

предприятието; 

• детерминанти на околната среда – компонентите и факторите на околната среда, имащи 

отношение към човешкото здраве на територията на населеното място, общината и 

областта. 

На Фигурите към т.1.3 на настоящият Доклад за ОВОС са представени карти с 

местоположението на с. Горно Сахране, площадката на ИП, както и отстоянията до най-

близките зони и обекти, подлежащи на здравна защита.  

Най-близките обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т.3 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда, в т.ч. обекти с обществено предназначение по смисъла на § 1, т. 29в от ДР на ЗООС са: 

➢  Жилищна зона на с. Горно Сахране – непосредствено до западната и 

северозападната граница на предприятието; 

➢  ОДЗ „Детелина“ – на разстояние 230 м северозападно от границите на обекта; 

➢  ОУ „Васил Левски“ – на разстояние 320 м северозападно; 

➢ кметство на с. Горно Сахране – на разстояние 370 м северозападно; 

➢ ЖП гара Горно Сахране – на разстояние около 50 m югоизточно. 

Б. Анализ на здравно-демографските показатели на населението 

За анализа са ползвани: 

• Статистически данни за 2016-2020 г., публикувани на интернет страницата на 

Националния статистически институт; 

• Информация, предоставена информация от РЗИ – С тара Загора за периода 

2017-2020 г. (с писмо с изх.№ АУ-3-3/23.02.2022 г.)  

Численост на населението 

По данни на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, населението 

на с. Горно Сахране към 15.12.2021 г. е 1 378 души, като отнесено към площта на населеното 

място – 16,8 км2 показва значителна гъстота на население 82,6 души/км2 в сравнение с 

общината и областта. По население с. Горно Сахране е на 4-то място от населените места в 

община Павел баня. За сравнение гъстотата на населението на община Павел баня е средно 
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25,6 души/км2, а за област Стара Загора – 60,4 души/км2. Това се дължи в голяма степен на 

дейността на предприятието на „Кастамону - България“ АД, което е най-значимото за 

територията на общината и като капацитет и като стойност на чуждестранна инвестиция. 

В Таблица 3.11.1-1 са представени данни за населението на общината, областта и 

страната за 5-годишния период 2016-2020 г.: 

Таблица 3.11.1-1 Численост на населението на Община Павел баня, Област Стара Загора 

и страната за периода 2016-2020 г., НСИ 

Статистически 

район 

Година Общо, 

бр. 

Отн. дял 

мъже 

Отн. 

дял 

жени 

Отн. дял 

в градове 

Отн. дял 

в села 

Република 

България 

2016 7 101 859 48,58 51,42 73,28 26,72 

2017 7 050 034 48,54 51,46 73,50 26,50 

2018 7 000 039 48,51 51,49 73,70 26,30 

2019 6 951 482 48,47 51,53 73,73 26,27 

2020 6 916 548 48,43 51,57 72,91 27,09 

Област Стара 

Загора 

2016 321 377 48,53 51,47 71,95 28,05 

2017 319 067 48,49 51,51 72,11 27,99 

2018 316 356 48,45 51,55 72,43 27,57 

2019 313 396 48,38 51,52 72,43 27,57 

2020 311 400 48,34 51,66 69,65 30,35 

Община Павел 

баня 

2016 13 415 48,53 51,47 19,04 80,96 

2017 13 359 48,46 51,54 19,05 80,95 

2018 13 171 48,47 51,53 18,90 81,10 

2019 13 291 48,56 51,54 19,27 80,93 

2020 13 263 48,47 51,53 19,10 80,90 

От данните в таблицата могат да се изведат следните тенденции: 

• В община Павел баня, както и в областта и страната се запазва тенденцията за 

намаляване на населението, но намалението за територията на общината за 

разглеждания период е най-малко – едва 1,1%, при намаление за областта 3,1% 

и средно за страната – 2,6%. Това показва благоприятна тенденция по отношение 

на общината за по-висока степен на задържане на населението, свързано с 

наличието на подходящи условия за работа и живеене; 

• Сравнението на относителния дял на мъжете и жените показва леко 

преобладаване на числеността на жените, което е характерно както за общината, 

така и за областта и страната. Няма съществени разлики в отношението между 

анализираните три статистически единици; 

• За разлика от областта и страната, на територията на община Павел баня 

преобладава селското население – това е резултат и от факта, че общината се 

състои от 13 населени места, от които 1 град и 13 села.  

Възрастова структура на населението: 
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В Таблица 3.11.1-2 са представени данни за възрастовата структура на населението на 

общината, областта и страната за 5-годишния период 2016-2020 г.: 

Таблица 3.11.1-2 Възрастова структура на населението на Община Павел баня, Област 

Стара Загора и страната за периода 2016-2020г., НСИ 

Статистически 

район 

Година Общ брой % от общото население 

0-17 18-59 60+ 

Република България 2016 7 101 859 14,96 60,61 24,43 

2017 7 050 034 15,12 60,26 24,62 

2018 7 000 039 15,24 60,02 24,74 

2019 6  951482 15,34 59,79 24,87 

2020 6 916 548 15,38 59,84 24,79 

Област Стара 

Загора 

2016 321 377 15,48 58,95 25,57 

2017 319 067 15,72 58,59 25,70 

2018 316 356 15,87 58,35 25,78 

2019 313 396 15,98 58,13 25,89 

2020 311 400 16,02 58,24 25,74 

Община Павел баня 2016 13 415 16,95 56,57 26,48 

2017 13 359 17,01 56,30 26,70 

2018 13 171 16,86 56,41 26,73 

2019 13 291 16,69 56,52 26,79 

2020 13 263 16,56 56,74 26,70 

Данните за възрастова структура на населението дават възможност да се направят 

следните изводи: 

• Възрастовата структура и за страната, и за областта и за общината показва 

тенденция за застаряване на населението – значително по-нисък дял на 

населението в подтрудоспособна възраст от населението в надтрудоспособна 

възраст; 

• За община Павел баня делът на население в подтрудоспособна възраст е по-

висок от средния за областта и страната, което положителна разлика, но за 

сметка на това е най-висок дела на населението в надтрудоспособна възраст, и 

леко по-нисък е делът на населението в трудоспособна възраст, сравнено с 

областта и страната; 

• Положителна, макар и с ниски стойности, за общината е тенденцията 

последните 3 години за намаляване на лицата в надтрудоспособна възраст и 

увеличаване на лицата в трудоспособна възраст. 

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 3.11.1-3. 
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Таблица 3.11.1-3 Коефициент на раждаемост, ‰, НСИ 

Статистически район Година Общо Град Село 

Република България 2016 9,1 9,3 8,5 

2017 9,0 9,2 8,5 

2018 8,9 9,1 8,3 

2019 8,8 8,9 8,5 

2020 8,5 8,6 8,2 

Област Стара Загора 2016 9,4 9,4 9,2 

2017 9,6 9,4 10,0 

2018 9,2 9,2 9,3 

2019 8,9 8,8 9,0 

2020 8,9 8,6 9,5 

Данни за броят раждания за общината, областта и страната, са представени в Таблица 

3.11.1-4. 

Таблица 3.11.1-4 Живородени деца, брой, НСИ 

Статистически район 2016 2017 2018 2019 2020 

Република България 64984 63955 62197 61538 59086 

Област Стара Загора 3025 3067 2938 2794 2773 

Община Павел баня 138 155 148 132 147 

От данните за раждаемост за периода се вижда, че стойностите за областта са по-

благоприятни от тези за страната, въпреки че раждаемостта като цяло намалява – а в областта 

последната година се задържа като предходната. Също така, за територията но областта по-

висока е раждаемостта в селата, отколкото в градовете, което се дължи и на преобладаването 

на населени места от селски тип.  

По абсолютен брой раждания за последната година има нарастване за общината.  

Смъртност 

Данни за коефициента на смъртност за периода на анализ са представени в Таблица 

3.11.1-5: 

Таблица 3.11.1-5 Коефициент на смъртност, ‰, НСИ 

Статистически 

район 

Година Обща 

смъртност  

В градовете В селата Детска 

смъртност  

Република 

България 

2016 15.1 12.9 21.1 6.5 

2017 15.5 13.2 22.0 6.4 

2018 15.4 13.2 21.8 5.8 

2019 15.5 13.3 21.6 5.6 

2020 18.0 15.7 24.2 5.1 

Област Стара 

Загора 

2016 16.1 13.0 24.2 12.2 

2017 16.6 13.7 24.2 9.5 

2018 16.5 13.3 25.1 6.5 
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Статистически 

район 

Година Обща 

смъртност  

В градовете В селата Детска 

смъртност  

2019 16.5 13.8 23.7 10.4 

2020 19.0 16.3 25.5 5.1 

Данните за коефициента на обща и детска смъртност за страната и областта показват: 

• Увеличаване на смъртността и за областта и за страната, като смъртността в 

областта е по-висока; 

• По-рязкото увеличение на смъртността за последната 2020 г. се дължи и на 

смъртните случаи, причинени от COVID-19; 

• Значително (близо два пъти) по-висока е смъртността в селата, което се обяснява 

с недостатъчната осигуреност със здравни услуги в селата, както и на влошената 

като цяло възрастова структура - по-големия дял на населението в 

надтрудоспособна възраст.  

В следващите таблици са изложени данни за смъртността по пол и причини в страната 

и в Област Стара Загора за периода 2016-2020 г.: 
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Таблица 3.11.1-6 Смъртност по причини по пол за страната и областта за 2016 и 2017 г. (на 100 000 души от населението), НСИ 

Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,                     

"Европейски съкратен списък" 1 

България, 2016г. Стара Загора, 2016г. България, 2017г. Стара Загора, 2017г. 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Общо 1509,3 1620,3 1404,3 1613,2 1754,0 1480,3 1551,6 1652,4 1456,4 1664,8 1781,2 1555,1 
Клас I Някои инфекциозни  и паразитни болести 9,3 12,4 6,3 7,8 8,9 6,6 9,9 12,0 7,9 6,9 10,3 3,6 
Туберкулоза  1,6 2,9 0,3 2,2 3,8 0,6 1,3 2,1 0,6 1,2 2,6 - 
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) 0,3 0,5 0,1 - - - 0,3 0,5 0,1 - - - 

Вирусен хепатит 0,4 0,5 0,3 0,3 - 0,6 0,5 0,7 0,3 1,6 1,3 1,8 
Други инфекциозни  и паразитни болести 6,8 8,3 5,4 4,7 4,5 4,8 7,8 8,7 7,0 4,1 6,4 1,8 

Клас IІ  Новообразувания  242,6 289,6 198,3 244,6 296,9 195,3 246,3 294,1 201,2 251,4 308,4 197,7 
Злокачествени новообразувания 241,3 288,0 197,2 244,3 296,9 194,7 245,0 292,8 200,0 247,0 302,6 194,7 
     в това число: 

Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и 

фаринкса 
5,4 9,1 2,0 7,1 12,8 1,8 5,4 8,6 2,4 6,9 9,7 4,2 

Злокачествено новообразувание  на хранопровода  2,5 4,2 0,8 3,1 6,4 - 2,4 4,1 0,9 3,4 5,8 1,2 
Злокачествено новообразувание  на стомаха 15,5 20,0 11,2 16,7 23,6 10,2 16,1 20,3 12,1 13,1 16,7 9,7 
Злокачествено новообразувание  на дебелото черво (колон), 

ректума и ануса 
34,4 41,0 28,1 34,4 40,2 28,9 34,7 41,5 28,3 29,7 37,3 22,4 

Злокачествено новообразувание  на черния дроб и 

интрахепаталните жлъчни пътища 
9,5 11,8 7,3 11,8 13,4 10,2 9,6 12,6 6,6 10,0 14,8 5,5 

Злокачествено новообразувание  на панкреаса 14,7 16,6 12,9 16,4 16,0 16,9 15,3 18,3 12,6 17,8 24,5 11,5 
Злокачествено новообразувание  на ларинкса 4,9 9,3 0,7 3,4 5,7 1,2 4,7 9,0 0,7 4,7 9,0 0,6 
Злокачествено новообразувание  на трахеята, бронхите и белия 

дроб 
47,1 76,6 19,2 51,5 86,8 18,1 47,5 76,2 20,4 52,2 86,9 19,4 

Злокачествен меланом на кожата 2,1 2,4 1,8 1,9 3,2 0,6 1,6 1,9 1,3 1,9 1,9 1,8 
Злокачествено новообразувание  на млечната жлеза 17,9 0,8 34,1 18,6 - 36,2 17,6 0,6 33,6 21,9 0,6 41,8 

Злокачествено новообразувание  на шийката на матката (цервикс) 4,8 - 9,4 4,0 - 7,8 5,1 - 9,9 5,0 - 9,7 
Злокачествено новообразувание  на тялото на матката 5,3 - 10,4 4,7 - 9,0 5,5 - 10,7 8,1 - 15,8 
Злокачествено новообразувание  на яйчника 5,9 - 11,6 5,9 - 11,5 6,2 - 12,0 5,0 - 9,7 
Злокачествено новообразувание  на простатата 12,8 26,4 - 12,4 25,5 - 13,6 28,0 - 13,7 28,3 - 
Злокачествено новообразувание  на бъбрека, с изключение  на 

бъбречното легенче 
4,3 5,7 2,9 5,0 5,7 4,2 5,1 7,0 3,3 4,1 6,4 1,8 

Злокачествено новообразувание  на пикочния мехур   8,7 13,5 4,1 9,6 11,5 7,8 8,7 14,0 3,8 9,7 15,4 4,2 
Злокачествено новообразувание  на  главния мозък и други части на 

централна та нервна система 
9,4 10,5 8,5 12,7 17,2 8,4 9,4 10,8 8,1 8,1 10,3 6,1 

Злокачествено новообразувание  на  главния мозък и други части на 

щитовидната жлеза  

0,5 0,3 0,6 1,2 0,6 1,8 0,7 0,5 0,8 0,6 0,6 0,6 

Болест на Hodgkin и лимфоми 4,2 5,2 3,2 3,4 3,2 3,6 4,4 5,2 3,7 4,7 5,1 4,2 

Левкемия  6,4 7,5 5,4 5,3 7,0 3,6 6,1 7,3 5,0 6,2 7,1 5,5 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,                     

"Европейски съкратен списък" 1 

България, 2016г. Стара Загора, 2016г. България, 2017г. Стара Загора, 2017г. 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната 

и сродните им тъкани 

2,3 2,5 2,2 2,2 2,6 1,8 2,2 2,1 2,2 2,5 2,6 2,4 

Други злокачествени новообразувания  22,6 24,6 20,8 13,0 15,3 10,8 23,1 24,6 21,6 17,8 19,3 16,4 

Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и 

новообразувания с неопределен или неизвестен характер  

1,3 1,6 1,1 0,3 - 0,6 1,3 1,3 1,2 4,4 5,8 3,0 

Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи  и отделни 

нарушения, включващи имунния механизъм 

1,8 2,4 1,3 0,9 1,3 0,6 2,0 2,3 1,7 3,1 3,2 3,0 

Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на 

храненето и на обмяната на веществата 

22,9 22,5 23,3 10,5 9,6 11,5 22,4 20,7 24,0 25,0 25,1 24,9 

Захарен диабет  22,5 22,2 22,7 9,9 8,9 10,8 21,8 20,3 23,2 22,8 21,9 23,7 

Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства 0,4 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,7 2,2 3,2 1,2 

Клас V Психични и поведенчески разстройства  1,3 1,4 1,1 0,3 - 0,6 1,1 1,3 0,9 0,6 0,6 0,6 

Деменция  0,4 0,2 0,6 - - - 0,4 0,3 0,5 - - - 

Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) 0,4 0,8 0,0 - - - 0,3 0,6 0,1 0,6 0,6 0,6 

Наркотична зависимост, токсикомания  0,1 0,1 0,1 - - - 0,0 0,0 - - - - 

Други психични и поведенчески разстройства  0,4 0,3 0,4 0,3 - 0,6 0,4 0,4 0,3 - - - 

Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните 

органи 

13,9 14,7 13,2 13,0 18,5 7,8 12,5 13,5 11,6 10,0 10,3 9,7 

Болест на Parkinson 4,7 5,2 4,2 4,3 6,4 2,4 3,7 4,0 3,4 4,4 5,1 3,6 

Болест на Алцхаймер 1,8 1,2 2,3 1,9 1,9 1,8 1,4 1,1 1,7 1,2 0,6 1,8 

Други заболявания на нервната система и сетивните органи  7,4 8,3 6,6 6,8 10,2 3,6 7,4 8,4 6,4 4,4 4,5 4,2 

Клас IX Болести на органите на кръвообращението 988,5 988,8 988,2 1118,0 1129,5 1107,2 1017,5 1012,2 1022,5 1139,2 1129,8 1148,1 

Исхемична болест на сърцето 172,9 193,7 153,3 143,6 173,7 115,1 182,4 203,7 162,4 276,1 303,8 249,9 

в това число: 

Остър инфаркт на миокарда 66,7 86,7 47,8 97,7 127,7 69,3 66,8 84,9 49,8 77,8 104,3 52,8 

Други форми на исхемична болест на сърцето 106,2 107,0 105,5 45,9 46,0 45,8 115,6 118,8 112,6 198,3 199,6 197,1 

Други болести на сърцето  357,7 361,6 354,1 508,5 519,1 498,5 376,5 375,4 377,6 344,8 344,4 345,1 

Мозъчносъдови болести  276,6 258,8 293,4 361,8 331,4 390,6 286,3 265,6 305,8 392,2 359,9 422,7 

Други болести на органите на кръвообращението  181,3 174,8 187,4 104,2 105,4 103,1 172,3 167,6 176,7 126,2 121,7 130,4 

Клас X Болести на дихателната система  62,1 76,2 48,8 55,2 72,2 39,2 64,5 78,7 51,0 55,3 68,9 42,5 

Грип  0,2 0,1 0,2 - - - 0,1 0,1 0,1 - - - 

Пневмония 18,4 22,4 14,5 25,1 31,3 19,3 19,9 24,0 15,9 28,7 32,2 25,5 

Хронични болести на долните дихателни пътища 17,0 23,3 11,0 18,0 28,1 8,4 16,2 22,2 10,5 15,6 20,6 10,9 

в това число: 

Астма 0,4 0,3 0,5 0,9 - 1,8 0,3 0,3 0,4 0,3 - 0,6 

Други хронични болести на долните дихателни пътища 16,5 23,0 10,5 17,1 28,1 6,6 15,8 21,9 10,1 15,3 20,6 10,3 

Други болести на дихателната система 26,6 30,4 23,0 12,1 12,8 11,5 28,3 32,4 24,4 10,9 16,1 6,1 

Клас XI Болести на храносмилателната система 55,2 74,1 37,3 64,2 85,6 44,0 54,8 74,8 35,9 64,3 86,3 43,7 

Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва  3,8 4,9 2,8 2,8 1,9 3,6 3,8 4,8 2,8 2,5 3,2 1,8 
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Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,                     

"Европейски съкратен списък" 1 

България, 2016г. Стара Загора, 2016г. България, 2017г. Стара Загора, 2017г. 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб  24,9 39,4 11,1 28,5 46,6 11,5 24,5 39,3 10,5 26,5 44,4 9,7 

Други болести на храносмилателната система  26,5 29,8 23,4 32,9 37,0 28,9 26,5 30,6 22,6 35,3 38,6 32,1 

Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан  0,8 0,9 0,7 0,3 0,6 - 0,8 0,6 1,0 1,2 0,6 1,8 

Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан  

0,4 0,3 0,5 0,3 - 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 - 0,6 

Ревматоиден артрит и артрози  0,1 0,1 0,1 - - - 0,1 - 0,1 - - - 

Други увреждания  на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан  

0,3 0,2 0,4 0,3 - 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 - 0,6 

Клас XIV Болести на пикочо-половата система  20,7 22,3 19,1 21,4 23,6 19,3 21,9 24,2 19,8 18,1 25,1 11,5 

Болести на бъбреците и уретера   20,4 21,8 19,0 21,4 23,6 19,3 21,7 23,9 19,7 18,1 25,1 11,5 

Други болести на пикочо-половата система  0,3 0,5 0,1 - - - 0,2 0,4 0,1 - - - 

Клас XV Бременност, раждане и послеродов период  0,0 - 0,1 - - - 0,1 - 0,1 - - - 

Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния 

период  

2,9 3,8 2,0 4,7 5,7 3,6 2,9 3,6 2,3 5,6 5,8 5,5 

Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), 

деформации и хромозомни аберации  

1,7 2,0 1,5 2,2 3,2 1,2 1,5 1,6 1,3 1,6 0,6 2,4 

Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, 

открити при клинични и лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде  

47,5 50,5 44,7 24,5 24,9 24,1 54,9 56,1 53,8 32,2 31,5 32,8 

Внезапна смърт на кърмаче  0,0 0,1 0,0 - - - 0,0 0,1 0,0 - - - 

Недобре определени и неуточнени причини за смърт   25,3 31,4 19,5 18,9 20,4 17,5 28,1 33,9 22,6 19,0 19,3 18,8 

Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при 

клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде  

22,2 19,0 25,2 5,6 4,5 6,6 26,8 22,1 31,2 13,1 12,2 13,9 

Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност  37,7 58,5 18,0 45,3 73,4 18,7 38,1 56,3 20,9 50,0 74,7 26,7 

Злополуки  24,6 38,0 11,8 30,4 47,9 13,9 24,2 35,0 14,0 30,6 45,7 16,4 

в това число: 

Транспортни злополуки   9,2 15,0 3,8 13,6 23,0 4,8 8,1 12,2 4,2 8,4 12,9 4,2 

Падания  4,4 6,1 2,9 3,7 5,1 2,4 5,6 6,6 4,6 9,4 10,3 8,5 

Случайно удавяне и потъване във вода  1,9 3,2 0,8 2,5 3,8 1,2 1,7 2,6 0,8 0,9 1,3 0,6 

Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества 0,9 1,4 0,4 1,9 1,9 1,8 1,1 1,8 0,5 1,6 2,6 0,6 

Други злополуки  8,0 12,4 3,9 8,7 14,0 3,6 7,7 11,8 3,9 10,3 18,7 2,4 

Умишлено самонараняване  9,4 14,7 4,3 12,4 23,0 2,4 9,9 15,5 4,5 16,6 25,1 8,5 

Нападение 1,1 1,5 0,7 1,6 0,6 2,4 1,2 1,6 0,8 1,9 1,9 1,8 

Нараняване с неопределени намерения 1,9 3,0 0,8 0,6 1,3 - 2,1 3,1 1,2 0,6 1,3 - 

Други външни причини за травми и отравяния  0,8 1,3 0,3 0,3 0,6 - 0,7 1,1 0,3 0,3 0,6 - 

* В цвят са маркирани трите най-значими причини за смъртност в страната и областта. 
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Таблица 3.11.1-7 Смъртност по причини по пол за страната и областта за 2018 г. (на 100 000 души от населението), НСИ 

Причини за смърт, МКБ - Х ревизия, "Европейски съкратен списък" 1 България, 2018г. Стара Загора,2018г. 

общо мъже жени общо мъже жени 
Общо 1544,8 1653,4 1442,5 1654,6 1761,9 1553,8 

Клас I Някои инфекциозни  и паразитни болести 8,5 10,4 6,7 8,8 8,4 9,2 

Туберкулоза  1,4 2,0 0,7 1,6 1,3 1,8 

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) 0,1 0,2 0,1 0,3 0,6 - 

Вирусен хепатит 0,5 0,6 0,4 2,2 2,6 1,8 

Други инфекциозни  и паразитни болести 6,5 7,5 5,5 4,7 3,9 5,5 

Клас IІ  Новообразувания  248,6 295,9 203,9 242,0 280,5 205,8 

Злокачествени новообразувания 247,2 294,7 202,5 235,7 276,7 197,3 

в това число: 

Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса 5,5 9,2 2,0 8,2 13,6 3,1 

Злокачествено новообразувание  на хранопровода  2,9 4,8 1,2 2,5 3,9 1,2 

Злокачествено новообразувание  на стомаха 15,7 20,0 11,6 14,5 22,7 6,7 

Злокачествено новообразувание  на дебелото черво (колон), ректума и ануса 35,2 43,5 27,3 34,9 44,2 26,3 

Злокачествено новообразувание  на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища 9,5 11,8 7,3 12,6 14,9 10,4 

Злокачествено новообразувание  на панкреаса 15,4 16,9 14,0 17,0 19,5 14,7 

Злокачествено новообразувание  на ларинкса 5,0 9,6 0,7 1,9 2,6 1,2 

Злокачествено новообразувание  на трахеята, бронхите и белия дроб 47,5 74,5 22,1 49,7 71,4 29,3 

Злокачествен меланом на кожата 2,1 2,3 1,9 2,2 3,2 1,2 

Злокачествено новообразувание  на млечната жлеза 17,7 0,4 34,0 21,1 0,6 40,3 

Злокачествено новообразувание  на шийката на матката (цервикс) 4,3 - 8,4 2,8 - 5,5 

Злокачествено новообразувание  на тялото на матката 5,8 - 11,3 4,4 - 8,6 

Злокачествено новообразувание  на яйчника 5,4 - 10,5 6,6 - 12,8 

Злокачествено новообразувание  на простатата 14,8 30,6 - 12,6 26,0 - 

Злокачествено новообразувание  на бъбрека, с изключение  на бъбречното легенче 4,9 6,5 3,3 5,0 7,1 3,1 

Злокачествено новообразувание  на пикочния мехур   8,3 13,3 3,5 6,6 12,3 1,2 

Злокачествено новообразувание  на  главния мозък и други части на централна та нервна система 9,6 10,3 9,0 8,2 5,8 10,4 

Злокачествено новообразувание  на  главния мозък и други части на щитовидната жлеза  0,7 0,6 0,8 0,3 - 0,6 

Болест на Hodgkin и лимфоми 4,4 5,0 3,8 3,5 3,2 3,7 

Левкемия  5,7 6,0 5,4 6,0 7,1 4,9 

Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани 2,3 2,9 1,8 2,5 3,9 1,2 

Други злокачествени новообразувания  24,4 26,5 22,4 12,6 14,3 11,0 

Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или 

неизвестен характер  

1,3 1,2 1,5 6,3 3,9 8,6 
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Причини за смърт, МКБ - Х ревизия, "Европейски съкратен списък" 1 България, 2018г. Стара Загора,2018г. 

общо мъже жени общо мъже жени 
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи  и отделни нарушения, включващи имунния 

механизъм 

2,1 1,7 2,4 6,0 4,5 7,3 

Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на 

веществата 

24,3 23,1 25,3 17,6 11,7 23,2 

Захарен диабет  23,8 22,8 24,9 17,6 11,7 23,2 

Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства 0,4 0,4 0,5 - - - 

Клас V Психични и поведенчески разстройства  1,3 1,5 1,0 0,3 - 0,6 

Деменция  0,5 0,3 0,6 - - - 

Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) 0,5 0,9 0,1 - - - 

Наркотична зависимост, токсикомания  0,0 0,1 0,0 0,3 - 0,6 

Други психични и поведенчески разстройства  0,3 0,3 0,3 - - - 

Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи 13,4 14,3 12,6 5,0 5,2 4,9 

Болест на Parkinson 3,4 3,8 3,1 1,3 1,3 1,2 

Болест на Алцхаймер 1,4 1,1 1,7 - - - 

Други заболявания на нервната система и сетивните органи  8,6 9,4 7,8 3,8 3,9 3,7 

Клас IX Болести на органите на кръвообращението 1004,2 1006,5 1002,1 1134,7 1133,2 1136,0 

Исхемична болест на сърцето 171,9 190,7 154,2 238,3 257,8 219,9 

в това число: 

Остър инфаркт на миокарда 66,6 84,8 49,4 79,9 102,6 58,6 

Други форми на исхемична болест на сърцето 105,3 105,9 104,7 158,3 155,2 161,2 

Други болести на сърцето  375,8 380,7 371,2 380,2 391,6 369,5 

Мозъчносъдови болести  294,2 277,4 310,0 356,9 335,1 377,5 

Други болести на органите на кръвообращението  162,3 157,7 166,7 159,3 148,7 169,2 

Клас X Болести на дихателната система  69,3 84,4 55,0 52,6 71,4 34,8 

Грип  0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 - 

Пневмония 18,4 23,3 13,7 27,7 38,3 17,7 

Хронични болести на долните дихателни пътища 16,7 22,2 11,6 12,3 16,9 7,9 

в това число: 

Астма 0,3 0,3 0,3 0,9 1,3 0,6 

Други хронични болести на долните дихателни пътища 16,4 21,9 11,3 11,3 15,6 7,3 

Други болести на дихателната система 34,1 38,9 29,5 12,3 15,6 9,2 

Клас XI Болести на храносмилателната система 56,2 76,6 37,0 75,5 100,7 51,9 

Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва  4,1 5,0 3,3 6,0 5,8 6,1 

Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб  24,5 39,9 10,0 23,3 42,2 5,5 

Други болести на храносмилателната система  27,6 31,7 23,8 46,3 52,6 40,3 

Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан  0,7 0,8 0,6 0,9 1,3 0,6 

Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан  0,5 0,5 0,5 0,9 1,3 0,6 

Ревматоиден артрит и артрози  0,1 0,0 0,2 - - - 
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Причини за смърт, МКБ - Х ревизия, "Европейски съкратен списък" 1 България, 2018г. Стара Загора,2018г. 

общо мъже жени общо мъже жени 
Други увреждания  на костно-мускулната система и на съединителната тъкан  0,4 0,4 0,4 0,9 1,3 0,6 

Клас XIV Болести на пикочо-половата система  21,9 23,5 20,4 23,3 27,9 18,9 

Болести на бъбреците и уретера   21,6 23,0 20,3 23,3 27,9 18,9 

Други болести на пикочо-половата система  0,3 0,5 0,1 - - - 

Клас XV Бременност, раждане и послеродов период  0,1 - 0,1 0,3 - 0,6 

Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период  2,5 2,9 2,0 2,8 3,9 1,8 

Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации  1,4 1,6 1,2 1,3 2,6 - 

Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и 

лабораторни изследвания, некласифицирани другаде  

53,9 55,6 52,4 36,2 39,0 33,6 

Внезапна смърт на кърмаче  0,1 0,1 - - - - 

Недобре определени и неуточнени причини за смърт   28,2 33,9 22,8 23,9 26,6 21,4 

Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни 

изследвания, некласифицирани другаде  

25,7 21,5 29,5 12,3 12,3 12,2 

Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност  36,2 54,1 19,2 46,3 70,1 23,8 

Злополуки  23,0 33,8 12,8 32,1 48,1 17,1 

в това число: 

Транспортни злополуки   8,0 12,2 4,0 9,8 14,3 5,5 

Падания  5,8 7,3 4,4 9,4 12,3 6,7 

Случайно удавяне и потъване във вода  1,8 3,1 0,6 2,8 3,9 1,8 

Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества 1,0 1,5 0,5 1,6 2,6 0,6 

Други злополуки  6,4 9,7 3,3 8,5 14,9 2,4 

Умишлено самонараняване  9,1 14,6 4,0 11,6 18,8 4,9 

Нападение 1,2 1,6 0,9 1,3 1,9 0,6 

Нараняване с неопределени намерения 2,2 3,4 1,1 1,3 1,3 1,2 

Други външни причини за травми и отравяния  0,6 0,8 0,4 - - - 

* В цвят са маркирани трите най-значими причини за смъртност в страната и областта. 
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Таблица 3.11.1-8 Смъртност по причини по пол за страната и областта за 2019 и 2020 г. (на 100 000 души от населението), НСИ 

Причини за смъртт+A4:M89а, МКБ - Х ревизия,                     

"Европейски съкратен списък" 1 

България, 2019г. Стара Загора, 2019г. България, 2020 Стара Загора,2020 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 
Общо 1549,4 1659,0 1446,2 1650,2 1767,3 1540,3 1798,9 1963,0 1644,6 1899,8 2073,9 1736,8 

Клас I Някои инфекциозни  и паразитни болести 6,4 8,0 4,8 8,3 9,2 7,4 6,1 7,1 5,2 8,3 11,3 5,6 
Туберкулоза  1,4 2,3 0,6 1,9 3,3 0,6 1,1 1,8 0,4 1,3 2,6  - 
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) 0,2 0,2 0,1 - - - 0,3 0,4 0,2  -  -  - 

Вирусен хепатит 0,6 0,6 0,5 1,9 2,0 1,8 0,5 0,7 0,3 1,6 2,0 1,2 
Други инфекциозни  и паразитни болести 4,2 4,9 3,6 4,4 3,9 4,9 4,3 4,2 4,3 5,4 6,6 4,3 
Клас IІ Новообразувания  262,3 313,2 214,4 238,8 288,6 192,1 267,2 316,6 220,7 246,8 314,4 183,5 
Злокачествени новообразувания 260,7 311,5 212,8 232,2 281,4 185,9 265,7 315,1 219,3 243,6 311,1 180,4 
в това число: 

Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса 5,7 9,3 2,3 7,6 12,5 3,1 5,8 9,1 2,7 4,2 7,3 1,2 

Злокачествено новообразувание на хранопровода  3,2 5,1 1,4 2,5 3,9 1,2 3,2 5,5 1,0 2,6 4,6 0,6 
Злокачествено новообразувание на стомаха 15,5 18,7 12,6 14,3 19,7 9,2 15,6 19,5 11,9 17,9 22,5 13,6 
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и 

ануса 
39,1 47,3 31,4 36,5 45,9 27,7 38,7 46,7 31,1 40,0 52,3 28,5 

Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните 

жлъчни пътища 
10,2 13,3 7,4 5,7 8,5 3,1 10,0 12,6 7,5 6,7 9,3 4,3 

Злокачествено новообразувание на панкреаса 17,1 19,5 14,8 17,1 22,3 12,3 18,0 20,5 15,6 15,4 20,5 10,5 
Злокачествено новообразувание на ларинкса 5,0 9,6 0,7 2,2 3,9 0,6 5,4 10,4 0,6 3,2 6,6  - 
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб 49,9 78,9 22,6 50,8 82,0 21,5 50,0 76,7 24,8 52,5 84,1 22,9 
Злокачествен меланом на кожата 2,7 3,2 2,2 1,3 2,0 0,6 2,5 2,9 2,0 1,9 1,3 2,5 
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза 19,3 0,6 37,0 14,3 - 27,7 20,6 0,7 39,4 14,7  - 28,5 
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) 4,6 - 8,9 6,0 - 11,7 5,2  - 10,2 7,4  - 14,3 
Злокачествено новообразувание на тялото на матката 5,4 - 10,5 3,5 - 6,8 5,6  - 10,9 4,5  - 8,7 
Злокачествено новообразувание на яйчника 6,0 - 11,7 9,8 - 19,1 6,6  - 12,8 5,8  - 11,2 
Злокачествено новообразувание на простатата 15,9 32,8 - 12,4 25,6 - 17,2 35,5  - 11,2 23,2  - 
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение  на бъбречното 

легенче 
5,7 8,1 3,5 6,4 6,6 6,2 5,6 8,3 3,1 5,4 9,3 1,9 

Злокачествено новообразувание на пикочния мехур   8,7 13,9 3,8 7,0 13,1 1,2 9,0 14,5 3,9 8,0 11,3 5,0 
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на 

централна та нервна система 
9,5 10,9 8,2 6,0 7,2 4,9 9,7 10,5 9,0 6,7 9,9 3,7 

Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на 
щитовидната жлеза  

0,7 0,5 0,8 0,3 0,7 - 0,9 0,9 0,9 0,3 0,7  - 

Болест на Hodgkin и лимфоми 4,5 4,8 4,3 4,1 3,9 4,3 4,5 4,7 4,4 5,1 6,0 4,3 
Левкемия  6,4 7,2 5,6 6,0 6,6 5,5 6,2 7,5 5,0 7,0 9,3 5,0 
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Причини за смъртт+A4:M89а, МКБ - Х ревизия,                     

"Европейски съкратен списък" 1 

България, 2019г. Стара Загора, 2019г. България, 2020 Стара Загора,2020 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и 
сродните им тъкани 

2,2 2,2 2,1 1,6 2,6 0,6 2,4 2,5 2,4 3,2 4,0 2,5 

Други злокачествени новообразувания  23,4 25,8 21,0 16,5 14,4 18,5 22,9 26,0 20,1 19,8 29,1 11,2 
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и 
новообразувания с неопределен или неизвестен характер  

1,6 1,7 1,6 6,7 7,2 6,2 1,5 1,5 1,4 3,2 3,3 3,1 

Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи  и отделни 

нарушения, включващи имунния механизъм 
2,1 2,6 1,6 6,4 7,9 4,9 2,1 2,2 2,0 2,6 2,0 3,1 

Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на 

храненето и на обмяната на веществата 
22,4 21,7 23,2 21,9 24,3 19,7 26,1 25,9 26,3 25,6 28,5 22,9 

Захарен диабет  21,9 21,0 22,8 21,6 23,6 19,7 25,5 25,4 25,6 25,6 28,5 22,9 
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства 0,5 0,7 0,4 0,3 0,7 - 0,6 0,4 0,7  -  -  - 
Клас V Психични и поведенчески разстройства  1,4 1,6 1,1 1,6 3,3 - 2,0 2,4 1,6 1,9 3,3 0,6 
Деменция  0,4 0,3 0,5 - - - 0,9 0,7 1,1 0,3  - 0,6 
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) 0,5 0,9 0,1 1,3 2,6 - 0,7 1,3 0,2 1,6 3,3  - 
Наркотична зависимост, токсикомания  0,0 0,0 - - - - 0,0 0,0  -  -  -  - 
Други психични и поведенчески разстройства  0,4 0,3 0,5 0,3 0,7 - 0,4 0,4 0,4  -  -  - 
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи 14,5 15,5 13,5 9,2 8,5 9,8 13,7 14,3 13,0 7,0 6,0 8,1 

Болест на Parkinson 4,3 4,7 3,9 1,3 1,3 1,2 3,5 3,8 3,3 0,3  - 0,6 
Болест на Алцхаймер 1,6 0,9 2,2 1,0 - 1,8 1,2 1,0 1,5 0,3 0,7  - 
Други заболявания на нервната система и сетивните органи  8,6 9,8 7,4 7,0 7,2 6,8 8,9 9,6 8,3 6,4 5,3 7,4 
Клас IX Болести на органите на кръвообращението 998,2 993,1 1003,0 1107,7 1085,7 1128,4 1090,1 1101,8 1079,1 1174,8 1141,9 1205,6 
Исхемична болест на сърцето 188,1 209,8 167,6 254,7 296,5 215,5 219,8 245,3 195,9 344,1 354,1 334,7 
в това число: 

Остър инфаркт на миокарда 68,8 89,6 49,1 92,7 126,6 60,9 80,5 103,9 58,6 112,0 137,7 88,0 
Други форми на исхемична болест на сърцето 119,3 120,2 118,4 162,0 169,9 154,5 139,3 141,4 137,3 232,1 216,5 246,7 
Други болести на сърцето  357,3 357,6 357,0 343,3 315,5 369,4 372,9 377,2 368,9 179,6 170,8 187,8 
Мозъчносъдови болести  296,2 276,3 315,0 343,6 330,6 355,8 317,4 302,5 331,4 364,3 347,5 380,0 
Други болести на органите на кръвообращението  156,6 149,5 163,3 166,1 143,0 187,8 179,9 176,8 182,8 286,8 269,4 303,1 
Клас X Болести на дихателната система  60,1 75,4 45,7 65,1 76,1 54,8 86,6 107,5 67,0 100,5 129,1 73,8 
Грип  0,2 0,2 0,2 - - - 0,7 1,0 0,5 1,3 2,0 0,6 
Пневмония 20,9 26,2 16,0 36,2 44,0 28,9 42,9 52,2 34,1 67,2 83,4 52,1 
Хронични болести на долните дихателни пътища 19,6 26,6 13,1 14,6 17,7 11,7 21,6 28,5 15,1 23,4 30,4 16,7 
в това число: 

Астма 0,5 0,4 0,6 1,0 - 1,8 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 
Други хронични болести на долните дихателни пътища 19,1 26,1 12,5 13,7 17,7 9,8 21,2 28,1 14,7 22,7 29,8 16,1 
Други болести на дихателната система 19,4 22,4 16,5 14,3 14,4 14,2 21,4 25,7 17,2 8,6 13,2 4,3 

Клас XI Болести на храносмилателната система 59,0 80,9 38,3 73,7 112,8 36,9 59,9 82,1 39,0 81,0 112,5 51,4 
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Причини за смъртт+A4:M89а, МКБ - Х ревизия,                     

"Европейски съкратен списък" 1 

България, 2019г. Стара Загора, 2019г. България, 2020 Стара Загора,2020 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва  3,7 4,7 2,7 4,1 3,9 4,3 3,5 4,5 2,6 5,4 9,3 1,9 
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб  27,2 44,6 10,9 29,2 53,8 6,2 26,4 43,3 10,6 33,0 53,6 13,6 
Други болести на храносмилателната система  28,1 31,6 24,7 40,3 55,1 26,5 30,0 34,4 25,8 42,6 49,6 36,0 
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан  0,7 0,6 0,7 1,0 1,3 0,6 0,8 1,0 0,6 0,6 1,3  - 
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан  
0,5 0,5 0,6 0,3 - 0,6 0,5 0,7 0,4  -  -  - 

Ревматоиден артрит и артрози  0,1 0,0 0,1 0,3 - 0,6 0,1 0,1 0,1  -  -  - 
Други увреждания  на костно-мускулната система и на съединителната 

тъкан  
0,5 0,5 0,4 - - - 0,4 0,6 0,3  -  -  - 

Клас XIV Болести на пикочо-половата система  26,2 28,8 23,7 30,8 42,6 19,7 25,9 29,2 22,8 22,4 27,8 17,4 
Болести на бъбреците и уретера   25,8 28,2 23,5 29,9 42,0 18,5 25,6 28,6 22,7 22,4 27,8 17,4 
Други болести на пикочо-половата система  0,4 0,6 0,2 1,0 0,7 1,2 0,4 0,6 0,2  -  -  - 
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период  - - - - - - 0,1  - 0,1  -  -  - 
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период  2,2 2,8 1,7 3,8 2,6 4,9 2,0 2,3 1,7 1,3 1,3 1,2 
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и 

хромозомни аберации  
1,6 1,6 1,6 3,8 3,3 4,3 1,3 1,4 1,3 1,0 0,7 1,2 

Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити 

при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде  
55,1 57,1 53,2 38,1 40,0 36,3 55,0 57,1 53,1 46,4 53,0 40,3 

Внезапна смърт на кърмаче  0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 0,1  - 0,3 0,7  - 
Недобре определени и неуточнени причини за смърт   30,6 37,0 24,7 27,0 30,2 24,0 33,7 39,7 28,0 41,3 48,3 34,7 
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при 

клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде  
24,4 20,1 28,5 11,1 9,8 12,3 21,3 17,3 25,1 4,8 4,0 5,6 

Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност  36,9 55,6 19,2 39,7 61,0 19,7 36,2 54,2 19,2 38,4 59,6 18,6 
Злополуки  23,2 34,5 12,5 25,4 40,0 11,7 21,1 30,6 12,3 21,1 31,1 11,8 
в това число: 

Транспортни злополуки   8,1 12,5 3,9 11,4 19,0 4,3 6,3 10,2 2,7 9,0 13,2 5,0 
Падания  6,6 8,7 4,6 3,5 5,2 1,8 6,5 7,6 5,4 4,5 4,6 4,3 
Случайно удавяне и потъване във вода  1,4 2,5 0,4 1,9 3,9 - 1,2 2,0 0,4 0,6 1,3  - 
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества 0,9 1,2 0,6 0,6 0,7 0,6 1,4 2,3 0,6 1,0 1,3 0,6 
Други злополуки  6,3 9,7 3,0 7,9 11,2 4,9 5,8 8,5 3,2 6,1 10,6 1,9 

Умишлено самонараняване  8,2 13,3 3,4 10,8 16,4 5,5 8,5 13,8 3,4 14,1 24,5 4,3 
Нападение 1,0 1,5 0,6 1,3 1,3 1,2 0,7 1,0 0,5 1,6 2,0 1,2 
Нараняване с неопределени намерения 3,5 4,9 2,1 1,9 2,6 1,2 5,3 8,0 2,7 1,0 1,3 0,6 
Други външни причини за травми и отравяния  1,0 1,4 0,6 0,3 0,7 - 0,5 0,7 0,3 0,6 0,7 0,6 

Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) - - - - - - 123,4 157,3 91,5 141,2 181,4 103,5 

в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) - - - - - - 123,4 157,3 91,5 141,2 181,4 103,5 

* В цвят са маркирани трите най-значими причини за смъртност в страната и областта. 
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Въз основа на данните в Таблица 3.11.1-6 - Таблица 3.11.1-8, могат да се изведат 

следните обобщения: 

• Смъртността в областта е по-висока от тази за страната, и като цяло нараства за 

разглеждания период (с леки варирания между годините); 

• По-висока е смъртността при мъжете, както за областта, така и за страната; 

• Най-честите причини за смърт са: 

o болестите на органите на кръвообращението и злокачествените 

новообразувания – това е и тенденцията, наблюдавана за цялата страна 

и за областта; 

o на трето място по причина за страната за целия период (като се изключат 

данните за смъртността от COVID-19 за 2020 г.) са болестите на 

дихателната система, а за областта в периода 2016-2019 г– болестите на 

храносмилателната система, а за 2020 г. – на дихателната система.  

Естествен прираст 

Ниското ниво на раждаемост и високата смъртност обуславят отрицателния естествен 

прираст на населението през последните години, което се отнася както за страната, така и за 

областта. В Таблица 3.11.1-9 са представени данни за движението на показателят за периода 

2016-2020 г.: 

Таблица 3.11.1-9 Естествен прираст за страната и областта,(‰), НСИ 

Година За страната Област Стара 

Загора 

2016 

общо -6,0 -6,7 

град -3,6 -3,6 

село -12,6 -15,0 

2017 

общо -6,5 -7,0 

град -4,0 -4,3 

село -13,5 -14,2 

2018 

общо -6,5 -7,3 

град -4,1 -4,1 

село -13,5 -15,8 

2019 

общо -6,7 -7,6 

град -4,4 -5,0 

село -13,1 -14,7 

2020 

общо -9,5 -10,1 

град -7,1 -7,7 

село -16,0 -16,0 

Данните показват задълбочаване на тенденцията за намаляване на естествения прираст, 

който от години е с отрицателна стойност. По-неблагоприятни са стойностите за областта, 

сравнено със страната, като стойностите за селата са над два пъти по-ниски от тези в градовете. 

Това се обуславя от влошената възрастова структура в селата и липсата на достъп до здравни 
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услуги на местно ниво/неравномерност в предоставянето на здравни услуги и изолираност на 

населението, особено в по-отдалечените и слабо населени села/. 

Заболеваемост и болестност на населението 

Съгласно предоставена информация от РЗИ – Стара Загора за периода 2017-2020 г. (с 

писмо с изх.№ АУ-3-3/23.02.2022 г.), данните за хоспитализирана заболеваемост по класове 

болести в област Стара Загора за периода 2017-2020 г. са представени в Таблица 3.11.1-10: 
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Таблица 3.11.1-10 Хоспитализирана заболеваемост по класове болести в област Стара Загора за периода 2017-2020 г., РЗИ-Стара Загора 

№ на 

класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 

МКБ-10 

2017 2018 2019 2020 

На 100 000 души 

от населението 

Отн. 

дял, % 

На 100 000 души 

от населението 

Отн. 

дял, % 

На 100 000 души 

от населението 

Отн. 

дял, % 

На 100 000 души 

от населението 

Отн. 

дял, % 

ОБЩО     I – XIX клас 22 471,91 100 23 301,96 100 23 677,57 100 19 377,20 100 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 594,28 2,6 616,91 2,6 626,91 2,6 411,01 2,1 

II Новообразувания 1696,01 7,4 1738,68 7,5 1887,73 8,0 1560,83 8,1 

III 
Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни 

нарушения, включващи имунния механизъм 
204,23 0,9 205,53 0,9 191,82 0,8 177,02 0,9 

IV 
Болести на ендокринната система, разстройства на 

храненето и на обмяната на веществата 
781,02 3,4 743,44 3,2 764,43 3,2 494,56 2,6 

V Психични и поведенчески разстройства 808,50 3,5 759,49 3,3 769,83 3,3 696,23 3,6 

VI Болести на нервната система  784,46 3,4 780,27 3,3 737,43 3,1 498,40 2,6 

VII Болести на окото и придатъците му 496,53 2,1 548,30 2,4 537,35 2,3 288,41 1,5 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 464,37 2,0 524,69 2,3 494,48 2,1 376,76 1,9 

IХ Болести на органите на кръвообращението 3952,26 17,5 3939,74 16,9 4067,95 17,2 3294,52 17,0 

Х Болести на дихателната система 2331,82 10,4 2342,06 10,1 2473,67 10,4 1913,90 9,9 

ХI Болести на храносмилателната система 2670,65 11,8 2934,11 12,6 3018,33 12,7 2464,48 12,7 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 519,33 2,2 662,87 2,8 732,99 3,1 585,15 3,0 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и на 

съединителната тъкан 
1579,53 7,0 1518,67 6,5 1479,95 6,3 1086,43 5,6 

ХIV Болести на пикочо-половата система 1746,91 7,6 1678,88 7,2 1704,48 7,2 1214,80 6,3 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 1823,42 8,0 1786,53 7,7 1731,79 7,3 1588,36 8,2 

ХVI 
Някои състояния, възникващи през перинаталния 

период 
247,95 1,0 271,63 1,2 265,82 1,1 273,69 1,4 

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], 

деформации и хромозомни аберации 
86,50 0,3 84,04 0,4 98,77 0,4 63,06 0,3 

ХVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата 363,19 1,5 380,22 1,6 374,43 1,5 257,36 1,3 

ХIX 
Травми, отравяния и някои други последици от 

въздействието на външни причини 
1687,89 7,4 1785,90 7,7 1719,41 7,3 1359,80 7,0 

XXII Кодове за специални цели - - - - - - 772,41 4,0 

* Данните за заболеваемост по обръщаемост към лечебните заведения (ЛЗ) за извънболнична помощ, получени от годишните медико-садистически отчети на ЛЗ не са достатъчно 

коректни, поради натрупване на прегледи на едно и също лице в няколко ЛЗ за едно и също заболяване, свободния избор на личен лекар на територията на цялата страна и различния брой 

отчели се ЛЗ 

* В цвят са посочени трите най-чести причини за хоспитализация 
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Данните за заболеваемост показват, че на първо място по причина за хоспитализация 

са болестите на кръвообращението, следвани от болестите на храносмилателната система и 

болестите на дихателната система. За разглеждания 4-годишен период стойностите варират – 

наблюдава се увеличение на хоспитализациите през 2018 и 2019 г., но за 2020 г. се бележи 

спад. Също така се наблюдават промени и в относителния дял на хоспитализациите по 

причини. За трите най-значими класове заболявания промените в относителния им дял за 

периода показват: 

• Намалява относителния дял на болестите на органите на кръвообращението, 

макар и с ниски стойности; 

• Варира, но като цяло намалява и относителния дял на болестите на дихателната 

система; 

• Увеличава се относителния дял на болестите на храносмилателната система.  

За сравнение данните за страната за 2020 г.2 показват най-висок дял на 

хоспитализираните случаи за класове болести: 

• XXI Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта 

със здравните служби – 17,5% от хоспитализациите; 

• IX Болести на органите на кръвообращението, на които се дължат 12,8% от 

хоспитализациите в страната през 2020 г., или стойността е по-ниска в 

сравнение с област Стара Загора – 17%; 

• XI Болести на храносмилателната система – 9,2% за страната, или стойността 

отново е по-ниска от тази за област Стара Загора – 12,7%; 

• X Болести на дихателната система – 8,1% за страната, отново по-ниска от 

стойността за областта – 9,9%. 

Данните за новооткрити заболявания от злокачествени новообразувания в област Стара 

Загора за периода 2017-2020 г. показват, че броят им варира през годините, но като цяло 

намалява за периода - Таблица 3.11.1-11: 

Таблица 3.11.1-11 Регистрирани новооткрити заболявания от злокачествени 

новообразувания в област Стара Загора, РЗИ-Стара Загора 

Година брой На 100 000 от населението 

2017 1558 486,8 

2018 1512 475,9 

2019 1603 509,1 

2020 1346 430,9 

 

 
2 https://ncpha.government.bg/uploads/statistics/annual/health_B_6.pdf 
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Освидетелстваните лица до 16 г. възраст с призната трайно намалена работоспособност 

в област Стара Загора като цяло намаляват за периода 2017-2020 г., а тези над 16 г. възраст се 

увеличават – Таблица 3.11.1-12. 

Таблица 3.11.1-12 Освидетелствани лица с трайно намалена работоспособност, РЗИ-

Стара Загора 

Възраст до 16г . възраст над 16 г. възраст 

Година брой На 100 000 в тази 

възрастова група 

брой На 100 000 в тази 

възрастова група 

2017 213 4,3 2 122 7,9 

2018 147 2,9 2 233 8,3 

2019 115 2,3 2 357 8,9 

2020 143 2,9 2 263 8,6 

 

Състояние на системата за здравна помощ  

Лечебните и здравни заведения в област Стара Загора, към 31.12.2020 г. (НСИ) са 

както следва:  

• Лечебни заведения за болнична помощ – 14 бр., с 2 386 легла, в т.ч.: 

o Многопрофилни болници – 8 бр. с 1482 легла; 

o Специализирани болници – 4 бр. със 724 легла; 

• Лечебни заведения за извънболнична помощ – 106 бр. със 69 легла, в т.ч.: 

o Диагностично-консултативни центрове – 4 бр; 

o Медицински центрове – 44 бр. със 69 легла; 

o Дентални центрове – 1 бр; 

o Медико-дентални центрове – 1 бр.; 

o Самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории 

– 56 бр.; 

• Други лечебни и здравни заведения – 7 бр. с 219 легла. 

Системата на здравеопазването в община Павел баня е представена от: 

• Специализирана болница за рехабилитация - филиал Павел баня – намира се в 

гр. Павел баня – използва се лечебното въздействие на минералната вода за 

лечение на болни със забавено калосообразуване, при болни с разреждане на 

костното вещество, остеопороза, синдром на Зудек, при кариес на зъбите и други 

стоматологични заболявания. 

• Здравен комплекс на НОИ – Профилактика, рехабилитация и отдих ЕАД; 

• Център за спешна медицинска помощ, гр. Павел баня; 

• Медицински центрове - Авицена Маркони, гр. Павел баня, МЦ – Вертебро 

релакс, МЦ Милениум ЕООД, МЦ-Павел Баня ЕООД. 

В училищата и детските заведения функционират здравни кабинети.  
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Лекарите в областта към 31.12.2020 г. са 1319, лекарите по дентална медицина – 291, а 

специалистите по здравни грижи – 2079. В малките населени места са разкрити индивидуални 

лекарски практики. На един личен лекар се падат по 534 души, а на една аптека - 1882 души.  

Сравнено с други области, осигуреността със здравни заведения и лекари за областта е 

на добро ниво (над средното).  

3.11.2. Здравно състояние на работещите на площадката на ИП 

Работещите в предприятието към 2021 г. са общо 368 души (304 мъже и 64 жени).  

Действащите инсталации и съоръжения на площадката на „Кастамону България“ АД се 

експлоатират при спазване на приложимите нормативни изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд, действащи в страната.  

За всяка година се актуализира и прилага Програма за изпълнение на дейностите по 

Закона за безопасни и здравословни условия на труд, в рамките на която стриктно се 

изпълняват мерки за борба с риска от трудови злополуки и неблагоприятни въздействия на 

работната среда: 

• профилактика на оборудването; 

• осигуряване на лични предпазни средства и подходящо облекло; 

• прилагане инструкции за здравословна и безопасна работа; 

• прилагане и при необходимост, актуализация на Плана за защита при бедствия и 

аварии; 

• проиграване на извънредни ситуации; 

• обучение на работещите; 

• замервания на нивото на шум и запрашеност в цех ПДЧ; 

• годишни медицински прегледи; 

• проверка на изправност на съоръженията, в т.ч. на пожарогасителната техника, на 

отоплителните уреди и съоръжения и др.; 

• други.  

За инциденти и злополуки се попълват годишни таблици, при проследяването на които 

като най-чести инциденти се установяват наранявания (в резултат основно от притискания, 

водещи но навяхвания, счупвания, порязвания поради невнимание и неспазване на 

изискванията за безопасност, подхлъзвания, падания) и пожари (поради техническа 

неизправност, невнимание). След всеки инцидент се предприемат мерки за предотвратяване 

на бъдещи такива.  

В резултат на последните годишни медицински прегледи за 2021 г. от страна на 

Службата по трудова медицина са разписани следните препоръки: 



Доклад за ОВОС на ИП за „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли” 

133 

 

1) Осигуряване на контрол при използването на лични предпазни средства за 

работещите; 

2) Спазване на ергономичните изисквания и санитарно-хигиенните норми за 

организация на работното място; 

3) Периодично проследяване на стойностите на кръвно налягане на работниците с 

гранични и наднормени стойности на кръвното налягане; 

4) Обучение на персонала по правилата за здравословен начин на живот.  

3.11.3. 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 – за община Павел баня и с. 

Горно Сахране в последните години се наблюдават следните неблагоприятни тенденции – 

влошени демографски показатели и процеси, нисък дял на икономически активните лица, 

нисък дял в икономиката на областта. 

Най-мащабната чуждестранна инвестиция в общината е именно на възложителят на 

настоящото ИП – „Кастамону България“ АД, в т.ч. в предприятието до момента са направени 

и значителен дял екологични инвестиции за подобряване на екологичния отпечатък на 

производството.  

Структуроопределящи показатели за икономиката в общината са преработващата 

промишленост, селското, горското и рибно стопанство, хуманното здравеопазване и социална 

работа, както и търговията и ремонт на автомобили и мотоциклети, като показателите за 

последните години се подобряват.  

• Рискови фактори, свързани с трудовата среда: 

На територията на Община Павел баня преобладаващите икономически дейности не са 

със значим риск за работещите. 

По отношение конкретно на производството на „Кастамону България“ АД като основни 

рискови фактори на работната среда в предприятието се определят завишени нива на шум, 

прах, химически вещества, които не трябва да надхвърлят пределно допустимите норми. Тези 

условия на труд налагат работникът в дървообработването задължително да използва защитно 

работно облекло, маски за лице, ръкавици, очила, защитни приспособления за уши и др. 

Работното време за някои длъжности е с нормална продължителност, а за работни 

места, които се характеризират със завишени количества на химически вещества 
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(формалдехид в лепилата, смоли, разтворители и др.), то е намалено с продължителност 

съгласно Кодекса на труда. 

При изпълнение на дейностите се спазват приложимите инструкции по здравословни и 

безопасни условия на труд, Авариен план, планове и програми за безопасност и здраве, 

контрол и мониторинг на условията на труд, периодични медицински прегледи на работещите 

и др. При спазване на приложимото законодателство рисковете от работната среда се 

ограничават до приемливи нива.  

• Рискови фактори, свързани с начина на живот: 

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.  

По отношение на работещите в предприятието на „Кастамону България“ АД специално 

внимание на необходимостта от обучения за подобряване на начина на живот е обърнато в 

годишните анализи на здравното състояние на работещите, изготвени от службата по Трудова 

медицина.  

• 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. Тъй като предприятието е класифицирано като такова с нисък рисков 

потенциал по реда на ЗООС, рисков фактор за населението, предвид близостта на площадката 

до жилищната зона на селото са и опасните химични вещества. В последно време все по-

голямо значение придобиват и последиците от изменението на климата (екстремни 

температури и явления, наводнения, пожари и др.). 
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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 рискови фактори: 

➢ Качеството на атмосферния въздух в Община Павел баня и района на 

инвестиционното предложение е добро, като Регионалният доклад за състояние на околната 

среда на РИОСВ-Стара Загора за 2020 г. отчита положителни тенденции за подобряване на 

качеството на атмосферния въздух в общините от областта, прилагащи Програми за 

намаляване на нивата на замърсители в атмосферния въздух (община Павел баня не се отнася 

към тези общини); 

➢ За питейните води на територията на областта (съгласно докладите на РЗИ –С 

тара Загора за качеството на водата за питейно-битови цели в областта за 2018 и 2019 г.) 

показват за някои проби несъответствие по микробиологични показатели – основно се дължат 

на технически проблеми – повреди в автоматичните системи за дезинфекция, кражби на 

оборудването. В тези случаи са отстранени повредите по апаратурата и е увеличено временно 

количеството на дезинфектанта, до излизане на отрицателен резултат по микробиологични 

показатели; 

➢ В района на инвестиционното предложение няма води за къпане; 

➢ Състоянието на почвите в общината е добро; 

➢ По отношение на отпадъците общината е с организирано сметосъбиране на 

всички населени места в нея. Проблем както за общината, така и за областта е липсата на депа 

за строителни отпадъци, което в повечето случаи води до нерегламентираното им изхвърляне, 

съответно рискове от замърсяване. Генерираните от производствената дейност на „Кастамону 

България“ АД отпадъци се събират разделно в обособени съдове и на обособено място на 

производствената площадка на дружеството, като се управляват при стриктно спазване на 

условията на действащото Комплексно разрешително – не водят до рискове за здравето на 

хората; 

➢ Генерираните от производствената дейност на „Кастамону България“ АД 

отпадъци се събират разделно в обособени съдове и на обособено място на производствената 

площадка на дружеството, като се управляват при стриктно спазване на условията на 

действащото Комплексно разрешително – не водят до рискове за здравето на хората.  

➢ Шумът в района на общината е с основен източник – транспортът. Не са 

установени проблеми, в т.ч. превишения на нормите за шум от производствената дейност на 

„Кастамону България“ АД; 

➢ Липсва информация и статистика за наличието на генетично модифицирани 

организми в храните на територията на общината, но този показател няма отношение към 
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инвестиционното предложение на, тъй като дружеството не предвижда влагане на генетично 

модифицирани организми в производството си; 

➢ 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. 

➢ Опасни химични вещества – предприятието към момента е класифицирано 

като такова с нисък рисков потенциал по реда на ЗООС, като изготвената оценка на риска 

показва, че максималните възможни последици за персонала, населението и околната среда от 

авария, не могат да причинят загуба на човешки живот или сериозни травми извън територията 

на обекта. 

➢ Изменение на климата - Изследванията, проведени от департамента по 

метеорология на Националния институт по метеорология и хидрология към Българска 

академия на науките (НИМХ), предвиждат повишение на годишната температура на въздуха 

в България от 0,7°C до 1,8°C до 2020 г. Още по-високи температури се очакват до 2050 и 2080 

г., като прогнозираните повишения са съответно от 1,6°C до 3,1°C и от 2,9°C до 4,1°C. Като 

цяло, повишаването на температурата се очаква да бъде по-голямо през летния сезон (от юли 

до септември). Изменението на климата е свързано с първични и вторични ефекти върху 

човешкото здраве. Първичните ефекти засягат пряко човешкото здраве, например чрез 

топлинни и студени вълни и наводнения. Вторичните ефекти влияят косвено върху човешкото 

здраве чрез други фактори, повлияни от климата, като например полени, заболявания от 

преносители, пожари, замърсени храни, вода и въздух и увредени култури. Тези ефекти нямат 

пряко отношение към предприятието.  

Изводи: 

• Запазва се тенденцията за намаляване на населението, както в страната, така и в 

района на ИП, като намалението за територията на община Павел баня е под средното за област 

Стара Загора и за страната, което е показател за по-благоприятстващи условия за живот на 

територията на общината; 

• Неблагоприятна е възрастовата структура – от застаряващ тип, като сравнено с 

областта и страната за община Павел баня като положителна разлика се установява по-

високият относителен дял на населението в подтрудоспособна възраст. Друга положителна 
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тенденция за общината е намаляването на лицата в надтрудоспособна възраст за сметка на 

лицата в трудоспособна възраст.  

• Стойностите за раждаемост за областта са по-благоприятни от средните за 

страната, въпреки намаляването като цяло на раждаемостта. По абсолютен брой раждания за 

последната година има нарастване за общината.  

• Смъртността в областта, както и в страната нараства, като по-неблагоприятна е 

тенденцията за областта. Значително по-висока е смъртността в селата, което се дължи на 

влошената възрастова структура там, и на неравномерното разпределение на здравните услуги 

– затруднен достъп за някои села.  

• Най-честите причини за смърт са: 

o болестите на органите на кръвообращението и злокачествените 

новообразувания – това е и тенденцията, наблюдавана за цялата страна и за областта; 

o на трето място по причина за страната за целия период (като се изключат 

данните за смъртността от COVID-19 за 2020 г.) са болестите на дихателната система, а за 

областта в периода 2016-2019 г – болестите на храносмилателната система, а за 2020 г. – на 

дихателната система.  

▪ Болестите на храносмилателната система могат да се свържат с недобра хигиена, 

замърсени хранителни продукти, но и с детерминанти на околната среда – питейни води с 

влошено качество – съгласно данните за качество на водата за питейно-битови цели, 

публикувани на интернет страницата на РЗИ – Стара Загора най-често наблюдаваните 

отклонения в качеството на питейните води са отклоненията по микробиологични показатели 

в някои зони – дължат се на технически проблеми – повреди в автоматичните системи за 

дезинфекция, кражби на оборудването. В тези случаи са отстранени повредите по апаратурата 

и е увеличено временно количеството на дезинфектанта, до излизане на отрицателен резултат 

по микробиологични показатели; 

▪ Повишаването на смъртността от болести на дихателната система за областта 

през 2020 г. може да се свърже по-скоро с усложнения от COVID-19, отколкото с въздействие 

на замърсен въздух, тъй като съгласно данните в Регионалния доклад за състояние на околната 

среда на РИОСВ – Стара Загора за 2020 г. се отчитат положителни тенденции за подобряване 

на качеството на атмосферния въздух в общините от областта, прилагащи Програми за 

намаляване на нивата на замърсители в атмосферния въздух; 

• Естественият прираст е отрицателен, със стойности за областта по-

неблагоприятни от средните за страната – особено нисък е за селата; 
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• Най-много са хоспитализираните болни с болести на кръвообращението, 

следвани от болестите на храносмилателната и болестите на дихателната система. За трите 

най-значими класове заболявания промените в относителния им дял за периода показват: 

o Намалява относителния дял на болестите на органите на кръвообращението, 

макар и с ниски стойности; 

o Варира, но като цяло намалява и относителния дял на болестите на дихателната 

система; 

o Увеличава се относителния дял на болестите на храносмилателната система; 

o Намаляват новорегистрираните случаи на злокачествени новообразувания. 

• Областта и общината са с добра осигуреност от гледна точка на здравни 

заведения и медицински персонал.  

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 Павел 

баня и с. Горно Сахране, тъй като Област Стара Загора включва разнородни по екологични, 

икономически и социални показатели общини. 

Основен риск представляват условията на трудовата среда, за което възложителят и 

към момента прилага нормите на законодателството по здравословни и безопасни условия на 

труд. 

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 в 

района. Ще се запазят и тенденциите и състоянието по отношение на останалите групи 

рискови за здравето фактори на околната среда. 

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 изследвания район, целогодишно основен източник на шумово натоварване се явяват 

инсталациите на „Кастамону България“ АД. Контролът върху шумовите емисии следствие 

производствената дейност са регламентирани с КР № 525-Н0/2016 (последно актуализирано 

през 2021 г.).  
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Съгласно изискванията на Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на 

националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за 

провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените 

източници на шум в околната среда, на собствени периодични измервания подлежат 

показателите за шум, излъчван от промишления източник на „Кастамону България“ АД. 

Операторът представя в РИОСВ - Стара Загора годишни доклади за извършените измервания. 

В съответствие с протоколи с резултатите от извършен собствен мониторинг, не са установени 

превишения в шумовите нива в най-близкото място на въздействие.  

Таблица 3.12-1 Резултати от периодични измервания на показателите за шум, излъчван 

от промишления източник на „Кастамону България“ АД 

 По границите на производствената площадка В място на въздействие- с. Горно Сахране 

 Ден Вечер Нощ Ден Вечер Нощ 

 dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

2017г. 49÷68 46÷68 46÷67 44.6 43.5 42.8 

2019г. 42÷67 41÷67 39÷67 50.1 44.3 43.2 

2021г.       

Норма 70 70 70 55 50 45 

От данните в Таблица 3.12-1 е видно, че предприятието на „Кастамону България“ АД 

не е източник на наднормен промишлен шум и не води до превишаване на допустимите нива 

на шум в най-близкото населено място- с. Горно Сахране. 

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/m2. 
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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 m; 

- за ОРУ с напрежение 400 kW – 200 m. 

- за ОРУ с напрежение 750 kW – 300 m. 

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 „Кастамону България” АД няма източници на йонизираща 

радиация. 

3.13. ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

3.13.1. Отпадъци 

За дейността на „Кастамону България“ АД има издадено КР № 525-Н0/2016 г. От 

предприятието се генерират следните отпадъци: 

Производствени и опасни отпадъци, образувани от Инсталация за производство 

на КФС: 

➢ Отпадък с код 19 09 02 – утайки от избистряне на вода – до 1.5 t/y; 

➢ Отпадък с код 08 04 09* – отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи 

материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества – до 10 t/y; 

➢ Отпадък с код 16 07 09* – отпадъци, съдържащи други опасни вещества- до 5 

t/y. 

Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на ПДЧ и 

Линията за импрегниране на хартия: 

➢ Отпадък с код 03 01 01 – отпадъци от корк и дървесни кори – до 15000 t/y 

➢ Отпадък с код 03 01 05 – трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, 

талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 – до 20000 t/y; 
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➢ Отпадък с код 03 01 99 – отпадъци, неупоменати другаде – до 30 t/y; 

➢ Отпадък с код 08 04 09* – отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи 

материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества – до 5 t/y; 

➢ Отпадък с код 08 04 15* – отпадъчни води, които съдържат лепила/адхезиви или 

уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества – до 

20 t/y; 

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

необработена дървесина – до 900 t/y. 

Производствени отпадъци, образувани от маслогреен котел: 

➢ Отпадък с код 10 01 15 – сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно 

изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 – до 1000 t/y. 

В съответствие с условията на КР, образуваните от дейността отпадъци се съхраняват 

временно на площадки за предварително съхраняване- до 1 година при последващо 

обезвреждане или до 3 години при последващо предаване за оползотворяване. Дружеството е 

сключило съответните договори за събиране, транспортиране и последващо третиране на 

отпадъците. 

Изводи: 

Отпадъците на територията на „Кастамону България” АД се управляват в съответствие 

с нормативната база и Комплексното разрешително. 

Въз основа на предприетите действия, постигнатите цели и условията в КР по 

отношение на отпадъците, тяхното управление е екологосъобразно. 

При реализация на ИП ще се провежда строг контрол и ефективно управление на 

генерираните отпадъци при извършване на различните дейности, свързани с реализацията на 

ИП, за да не се допуска негативно въздействие върху отделните компоненти и фактори на 

околната среда. 

3.13.2. Опасни вещества 

В района на ИП няма други предприятия, които са класифицирани по реда на ЗООС 

като предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал. 

Не са налични съседни предприятия и обекти които биха могли да са източник на или 

да увеличат риска или последствията от голяма авария. 

В таблици Таблица 1.8-2 и Таблица 1.8-3 са представени всички опасни вещества 

съответно в обхвата и извън обхвата на Приложение 3 на ЗООС, които се използват/съхраняват 

на площадката на предприятието. 
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В съответствие с действащото Комплексно разрешително, всички химични вещества и 

смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 

1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и 

Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични 

вещества и смеси, следва да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни 

листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на 

изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 

453/2010. В съответствие с условията на КР, неговият притежател съхранява на площадката и 

представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на 

използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива. 

Складовете за съхранение на суровини, спомагателни материали и готова продукция 

отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 

вещества и смеси и управлението на химичните вещества и смеси. 

Изводи: 

1. Опасните вещества и смеси на територията на „Кастамону България” АД се 

управляват в съответствие с нормативната база и условията на комплексното разрешително 

2. Въз основа на предприетите действия, постигнатите цели и условията в КР по 

отношение на опасните вещества и смеси, тяхното управление е екологосъобразно. Прилагат 

се добри практики и нормативни изисквания. 

3. На територията на „Кастамону България” АД съществува добра практика по 

екологосъобразно управление на опасните вещества и смеси, включително складиране, 

обозначение и документация.  

4. Изработени са инструкции за безопасна работа с опасни вещества и смеси и се 

извършва нормативно задължителния инструктаж на работниците, като превантивна мярка за 

минимизиране на риска за работниците и околната среда. 

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 „Кастамону България” АД 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 се експлоатират две горивни 

инсталации с обща номинална топлинна мощност значително под 20 MW (и една горивна 

инсталация на биомаса), които са под прага за докладване на емисии.  

Реализацията на ИП не е свързано с образуване и изпускане в атмосферата на 

значителни количества емисии на парникови газове. 

На всичките етапи на реализация на инвестиционното предложение, не се очаква 

значително негативно въздействие върху атмосферата. 



Доклад за ОВОС на ИП за „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли” 

144 

 

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 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 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. 

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 
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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 

най-новата методика (от 2019 г.) на Европейската Агенция по Околна Среда (ЕЕА), 

разработена по Европейската Програма за мониторинг и оценка (EMEP) към Конвенцията за 

трансграничното замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния. 

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 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. Горно Сахране. За намаляване на праховите емисии е 

необходимо при дъждовно време редовно измиване на гумите на 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. 
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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 формалин, разтоварването им ще се извършва чрез 

директна връзка между доставящата цистерна и резервоарите за съхранението им. При 

зашланговане и продуктопоток по тръбопроводи няма неорганизирани емисии.  

От самия производствен процес има малка вероятност за неорганизирано изпускане на 

замърсители, вкл. миризми. Производственият процес протича при налягане близко до 

атмосферното, съответно има малък градиент на налягането, който в противен случай би бил 

предпоставка за възникване на неорганизирани емисии в атмосферата. Емисиите от дейности 

по поддръжката са незначителни, тъй като остатъците в технологичното оборудване на 

формалин и метанол са водноразтворими. 

Като източник на неорганизирани емисии може да се посочат основно фланците, т.е. 

свръзките на отделните части в инсталацията. Възможно е тези емисии да се сведат до 

минимум чрез инсталиране на еднокорпусна абсорбционна колона (т.е. без фланци) или чрез 

редовна подмяна на уплътненията към всяка връзка на колоната. Друг източник на 

неорганизирани емисии може да бъдат устройствата поддържащи безопасни условия в 

производствения процес, като предпазни клапани например. Тези устройства изискват 

периодична проверка и подмяна (предвидени са съответните мерки в Раздел 7). 

Неорганизирани емисии от метанол и формалдехид е възможно да възникнат в резултат 

на разскачване на тръбни връзки, в случаите когато не е извършено предварително изпразване.  

При всички случаи, случаи на неорганизирани емисии не са възможни при нормален 

работен процес. Тези емисии възникват следствие на амортизирано оборудване или при 

грешка на оператора.  

Организирани емисии 

Реализацията на ИП и експлоатацията на новата инсталация за производство на 

формалиин ще доведе до добавяне на нов източник на емисии в атмосферата- ИУ 37.  

В края на производствения процес, на изхода от абсорбера има газове, които съдържат 

следи на нереагирал метанол, въглероден оксид, диметилов етер и формалдехид. Част от тях 

се връщат в производствения процес, а другата част преминава през каталитичен окислител. 

След каталитичното пречистване, остатъчният поток съдържа минимални количества 

формалдехид и общ органичен въглерод. Тези емисии подлежат на контрол чрез извършване 

на собствени периодични измервания, преди изпускането им в атмосферата през ново ИУ.  

При увеличаване на производствения капацитет на инсталацията за производство на 
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КФС и производство на нови продукти – МФС и КМФС, е предвидено изпускане на отпадъчни 

газове от производствения процес, които е възможно да съдържат също минимални 

количества формалдехид и общ органичен въглерод. Тези емисии се образуват при 

вакуумиране на инсталацията и подготовка за следващия цикъл на производство.  

Предвижда се двата потока (от инсталацията за производство на формалин и 

инсталацията за производство на КФС и МФС) да се изпускат към атмосферата през общо 

ИУ. Изпускането на емисиите от инсталацията за производство на КФС и МФС ще бъде с 

продължителност до 3 часа в денонощието (по 1 час на всяка смяна), но независимо това в 

анализите по-долу приемаме възможно най-тежкия вариант- постоянно изпускане на 

емисионен поток към атмосферата.  

Предвидено е двата потока да се изпускат през общо ново ИУ, със следните 

характеристики: 

ИУ 37 към новата инсталация за производство на формалин: 

➢ географски координати/ UTM:  354467.65 mE  4723476.7 mN; 

➢ височина от кота терен:  22 m (изчислението за минимална ефективна 

височина на новото ИУ е представено по-долу); 

➢ диаметър на отвора:   0.45 m; 

➢ температура на изходящия поток: 260-280°С 

➢ дебит на газовете:   2800 Nm3/h от инсталацията за производство 

на КФС (допуска се отделяне на газове при вакуумиране, с продължителност по 1 час на 

смяна) и 7054 Nm3/h от инсталацията за производство на формалин, при непрекъснат процес 

на работа; 

➢ пречиствателно съоръжение: каталитичен окислител с оползотворяване на 

енергията; 

➢ емисии в атмосферата:  формалдехид – 5 mg/Nm3  

общ органичен въглерод – 30 mg/Nm3. 

Емисиите от новия източник ще са в съответствие със свързаните с най-добрите 

налични техники емисионни нива (НДНТ-СЕН), посочени в НДНТ 45, таблица 5.1 (стр. 26 на 

решението) от 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. Контрол върху емисиите ще се осъществява в 

съответствие с НДНТ 2 (стр. 9 на решението) и Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и 

начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

обекти с неподвижни източници- веднъж годишно. Каталитичният окислител гарантира 
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стабилни нива на емисиите от дейността. 

Изчисляване на ефективната височина на новото изпускащо устройство: 

Във връзка с експлоатацията на ново изпускащо устройство на площадката на 

„Кастамону България” АД, е направена проверка за височината му, чрез модула „Ефективна 

височина на изпускащото устройство“ на програмата Плуме. В модела са заложени входни 

параметри, чрез които да се гарантира замърсяване на атмосферния въздух под допустимите 

граници в района на най-близката жилищна зона.  

С програмата се изчислява ефективна височина на комина при отчитане на замърсители 

с максимално еднократни или средночасови допустими стойности. В случая, от инсталацията 

ще се изхвърлят организирано емисии на формалдехид, за които е установена максимално 

еднократна допустима концентрация в атмосферния въздух от 0.1 mg/m3. За фон се приемa 

максималната концентрация на замърсителя – 0.0095 mg/m3, изчислена в точка 3.2, при най-

лоши метеорологични условия. 

Броят на стъпките по посока на вятъра са 100 при дължина на стъпката 10 m. За фоново 

ниво е приета стойност 0.0095 mg/m3 за формалдехид. 

 

Фигура 4.2-1 Резултати от изчисленията за „Ефективна височина на ИУ“ 

Програмата изчислява, че минималната височина на изпускащото устройство трябва да 

бъде 12 m, което съответства с проектните данни на инсталацията.  

Предвидени техники за очистване на газовете: 

За инсталацията е предвидено прилагането на най-добра налична техника, за 

намаляване на емисиите на органични съединения във въздуха от производството на 

формалдехид и ефективното използване на енергията. Техниката е описана в 6.4.1.1.2 (стр. 

351) на Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Large Volume 



Доклад за ОВОС на ИП за „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли” 

149 

 

Organic Chemicals, 20107 и 3.5.1.3.6 (стр. 408) на BAT Reference Document for Common Waste 

Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, 2016. 

Избраната техника представлява оборудване за пречистване, с което горимите 

съединения в отделящите се технологични газове или в потока отпадъчни газове се окисляват 

с въздух или кислород в катализаторния слой, без да има горивен процес. Катализаторът дава 

възможност за окисление при по-ниски температури и в оборудване с по-малки размери в 

сравнение с термичния окислител. Тук е важно да се отбележи, че за конкретната технологична 

схема на производство на формалдехид, чрез метални оксиди (а не сребро), НДНТ 

представлява третиране на отпадъчните газове, чрез каталитичен окислител. Останалите 

известни НДНТ (изгаряне на газовете в горивно съоръжение или термичен окислител с 

оползотворяване на енергията) се отнасят за производствен процес ползващ технологията със 

сребро.  

Енергията се оползотворява като пара. 

Същност на процеса: 

Процесните газове съдържащи формалдехид и ЛОС се оксидират през катализатор и 

отделената в процеса на окисляване топлина се оползотворява като пара. Катализаторът води 

до значително ускоряване на процеса на окисляване на замърсителите в отпадъчния поток, 

позволявайки процеса да протича при сравнително ниски температури. Принципът на работа 

на тази техника е представена схематично на Фигура 4.2-2. 

 

Фигура 4.2-2 Принципна схема на каталитичен окислител с оползотворяване на 

енергията 

При този процес на пречистване, отработеният газ има ниска калоричност (обикновено 

500 kJ/Nm3 или 1 100 MJ/t при 100 % формалдехид). Каталитичните окислители имат работни 
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температури от 450–500 °C и ефективност на преобразуване във въглероден диоксид и вода от 

99.7–99.8 %. Типичните паладиево-платинени (Pd-Pt) катализатори върху подложка от Al2O3 

имат четири до шест години живот. 

Употребата на тази техника ще гарантира устойчив, непрекъснат производствен 

процес, при спазване на най-строгите норми за допустими емисии, в съответствие с 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. 

Модели на разпространение на атмосферните замърсители при експлоатация на 

инсталацията на „Кастамону България“ АД: 

По-долу ще се разгледа експлоатацията на завода на „Кастамону България“ АД, след 

реализация на ИП. По този начин ще се отчете кумулативното въздействие върху КАВ от 

изпускането на замърсителите от новото ИУ, заедно със съществуващите комини към 

действащите инсталации на предприятието. 

Следствие реализацията на ИП ще се изпускат организирано в атмосферата следните 

замърсители: формалдехид и общ органичен въглерод. Тук е важно да е отбележи, че 

единствено за формалдехида има установени норми за КАВ, които са представени в Таблица 

3.2-1. 

По-долу ще се изчислят средногодишните и максималните еднократни приземни 

концентрации на замърсителите на въздуха, 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 

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. 

В Таблица 4.2-3 са представени параметрите на организираните източници на 

замърсяване във формат, приложим за нуждите на симулационния пакет PLUME. 

Таблица 4.2-2 Параметри на източниците на емисии, както са въведени в PLUME 

Параметри на източниците на формалдехид 

№ X [m] Y [m] h [m] d [m] T [C] Wg [m/s] Rate [m3/s] Emission [g/s] 

1 1639 1495 60 2 45 0 87.36 0.75 

20 1500 1500 41.8 2.83 60 0 40.19 0.659 

37 1674 1760 22 0.45 270 0 5.4 0.014 
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Изследваната област от въздушния басейн при отчитането на средногодишните и 

максималните еднократни концентрации е с размери: дължина (изток-запад) - 3000 m (100 бр. 

стъпки с дължина по 30 m); - широчина (север-юг) - 3000 m (100 бр. стъпки с дължина по 30 

m). Тази област ще даде възможност да се определи максималното замърсяване в приземния 

атмосферен слой в най-близките населени места – с. Горно Сахране и с. Долно Сахране.  

Тип подложена повърхност: Извънградски район. 

Скорост на гравитационно отлагане-  0. 

Метеорологичните условия на симулиране са същите, като в моделите за изчисляване 

на фоновите нива на замърсителя – вж. точка 3.2. 

Средногодишни концентрации 

За пълнота на анализите по-долу, са добавени дискретни рецептори- в най-близките 

населени места. Географските координати на рецепторите (UTM) са:  

- за с. Горно Сахране- 354077.82 m по Е и 4723214.59 m по N, които съответстват 

на следните условни координати в DAT файловете: 1290 m по Х и 1500 m по У. 

- за с. Долно Сахране- 354484.89 m по Е и 4722400.69 m по N, които съответстват 

на следните условни координати в DAT файловете: 1680 m по Х и 690 m по У. 

На следващата фигура са представени изолиниите на приземните средногодишни 

концентрации (СГК) на замърсителя емитиран от източниците на „Кастамону България“ АД, 

след реализация на ИП.  
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Фигура 4.2-3 Изолинии на СГК на формалдехид от дейността на „Кастамону България“ 

АД след реализация на ИП 

На Фигура 4.2-3 са представени изчислените средногодишни концентрации на 

формалдехид в приземния атмосферен слой. Максимално изчислената СГК е 0.0006 mg/m3, 

което е близо 20 пъти под допустимата СГН от 0.01 mg/m3. 

В дискретните рецептори максималната изчислена СГК на формалдехид, е както 

следва: 

- 8.7E-08 mg/m3, в с. Горно Сахране (точка с условни координати 1290/1500 m). За 

сравнение, сегашната концентрация на формалдехид в атмосферния въздух е изчислена на 

1.1E-24 mg/m3, т.е. очаква се леко повишаване на концентрациите, но далеч под пределните 

допустими концентрации; 

- 4.0E-05 mg/m3, в с. Долно Сахране (точка с условни координати 1680/690 m). За 

сравнение, сегашната концентрация на формалдехид в атмосферния въздух е изчислена на 
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1.1E-24 mg/m3. И в това населено място се очаква леко повишаване на концентрациите, но 

далеч под пределните допустими. 

Максимално еднократни концентрации след реализация на ИП: 

За целите на анализа отново е ползвана третата опция на пакета „Максимално 

замърсяване от съществуващи изпускащи устройства”. 

Прогнозните данни от този тип оценка са представени в Таблица 4.2-3. 

Таблица 4.2-3 Изчислени максимално еднократни концентрации на формалдехид, след 

реализация на ИП 

Разпространение Вятър 

Клас на устойчивост 
НОРМА* 

Концентрация Разстояние Посока Скорост 

mg/m3 (m) deg m/s mg/m3  

0.0095 760 90 1 А 0.1 

* Съгласно Наредба № 14 от 23 септември 1997 

При сравнение на получените резултати, преди и след реализация на ИП (Таблица 3.2-5 

и Таблица 4.2-3) може да се заключи, че реализацията на ИП няма да повлияе върху 

максималните еднократни концентрации на замърсителя в атмосферния въздух. 

Максимално еднократни концентрации в района на населени места при една 

посока на вятъра: 

Метеорологичните условия на симулиране са вятър със скорост 1 m/s и клас на 

устойчивост на атмосферата „А“. Изследвано е разпространението на замърсителите по посока 

на най-близката жилищна постройки на населеното място- вятър от изток (90°). 

На Фигура 4.2-4 са представени изолиниите на концентрациите на замърсителите в 

района.  

  

Фигура 4.2-4 Изолинии на МЕК на формалдехид в района на с. Горно Сахране 
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Изчислената стойност на МЕК на формалдехид в атмосферния въздух, при посока на 

вятъра към най-близките жилищни сгради е 0.009 mg/m3 при средночасовата норма до 0.1 

mg/m3. В границите на селото максималните концентрации ще бъдат под 0.01 mg/m3, което е 

10% от пределната допустима норма. 

В приложение са представени работните файлове от програмен продукт PLUME– 

на електронен носител. 

В следващата таблица е направено сравнение между сегашното състояние на 

атмосферния въздух, по отношение на показателя формалдехид и промените, които ще 

настъпят по отношение на КАВ, след реализация на ИП. 

Таблица 4.2-4 Сравнение на концентрациите на формалдехид в атмосферния въздух- 

преди и след реализация на ИП 

Вид на имисията Преди реализация на 

ИП 

След реализация на ИП ПДК 

Максимална еднократна 

концентрация 

0.0095 mg/m3 0.0095 mg/m3 0.1 mg/m3 

Средногодишна 

концентрация- максимална 

стойност 

0.00061 mg/m3 0.00061 mg/m3  

Средногодишна 

концентрация в дискретен 

рецептор- с. Горно Сахране 

1.1E-24 mg/m3 8.7E-08 mg/m3 0.01 mg/m3 

Средногодишна 

концентрация в дискретен 

рецептор- с. Долно Сахране 

8.6E-07 mg/m3 4.0E-05 mg/m3  

 

Резултатите в Таблица 4.2-4 показват, че реализацията на ИП няма да доведе до 

съществена промяна в качеството на атмосферния въздух. 

 

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: 

➢ изградена водопроводна мрежа за противопожарни нужди; 

➢ изграден резервоар за противопожарни нужди; 

➢ налична система за пожарогасене, която покрива пожароопасните зони;  

➢ осигурени са допълнителни подръчни противопожарни средства; 

➢ предвидена е система от предпазни клапани на тръбите за леснозапалими 

течности; 
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➢ изготвен е авариен план за предприятието, изградени са сформирования от 

персонала за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в 

случай на възникнала авария; 

➢ провеждат се обучение и тренировки на персонала за поддържане на 

готовността за действие при аварии 

Изводи: 

Реализацията на ИП няма да доведе до значимо влошаване качеството на 

атмосферния въздух в района. 

Кумулативното замърсяване от въвеждането в експлоатация на новия източник 

на замърсяване ще бъде незначително. 

Териториален обхват на 

въздействие: 

локален 

Степен на въздействие: незначителна 

Продължителност на 

въздействието: 

в периода на експлоатация 

Честота на въздействието: постоянно 

Кумулативни и синергични 

въздействия върху околната 

среда: 

очаква се с действащите източници на замърсяване 

изпускащи формалдехид в атмосферния въздух 

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 отпадъчни води 

единствено от повърхностен отток от строителната площадка.  

В етапа на строителство, влиянието върху качеството на повърхностните води се 

изразява в увеличаване на съдържанието на механични примеси. Препоръчително е да се 
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направят отводнителни канавки около строителната площадка за минимизиране на 

замърсяването на повърхностните води. 

б) Експлоатация 

Водоснабдяването на площадката се осъществява от два източника: 

- от селищната водоснабдителна система на с. Горно Сахране; 

- от река Габровница, съгласно Разрешително за ползване на повърхностни води с № 

1150/28.08/2002 г. Решение за удължаване и изменение № РР-2265/30.04.2015 г.– със срок на 

действие до 28.08.2024 г. и разрешен лимит на ползваната вода – до 150 000 m3/y. 

Водоснабдяването от река Габровница се осъществява чрез съществуващо открито 

речно водохващане в точка с геодезически координати; Y 9399612.35, X 4662461.13, 

надморска височина 532.05 m. Точката на водохващане се намира на р. Габровниц, на 400 m 

от с. Скобелево. 

Реализацията на ИП ще доведе до повишаване на ползваните количества вода с 5000 

m3/y от инсталацията за производство на смоли- следствие на увеличения капацитет. За 

дейността на новата инсталация за производство на формалин ще се ползват допълнително 

90000 m3/y. Въведеният оборотен цикъл на водата на площадката на „Кастамону България“ 

АД допринася за наличието на резерви от вода, които напълно обезпечават нуждите на ИП и 

не е необходимо допълнително водовземане спрямо сегашния разрешен лимит от 150 000 m3 

годишно. С реализацията на ИП не се предвижда изменение на действащото Разрешително за 

водовземане от повърхностен воден обект. 

Според Преглед на значимите проблеми в управлението на водите в 

Източнобеломорски район, м. Октомври, 2014 г. основните видове натиск, които водят до 

този проблем в управлението на водите, а именно изменение на речния отток са следните: 

• Водовземане за питейно-битови нужди  

• Водовземане за напояване 

• Водовземане с цел производство на електроенергия 

• Водовземане за промишлени нужди 

• Водовземане за охлаждане 

• Водовземане за отглеждане на аквакултури 

• Водовземане за минни дейности 

От общия брой повърхностни водни тела (308) 244 не са значително повлияни от 

водовземания. Въздействие от водовземане има върху 64 повърхностни водни тела в 

Източнобеломорски район, като най-голям дял от тях са в басейна на р. Марица – 43, а в 

басейна на р. Тунджа – 11 и басейна на р. Арда – 10. 
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Максимално разрешеното количество за водовземане от повърхности води до 2013г. е 

35910.302552 млн.м3, от които 33904.319672 млн.м3 са с цел производство на електроенергия, 

33.482772 млн.м3 са за питейно-битово водоснабдяване. 

Съгласно Приложение № 38 Водовземане и отток от цитирания Доклад, към 2014г. р. 

Габровница (ВТ с код BG3TU800R064) е подложено на следния натиск: 

- вид натиск – МВЕЦ;  

- засегнат участък от реката в рамките на ВТ 6 %;  

- степен на натиск – незначителен. 

 

Фигура 4.3-1 Карта на натиска от водовземане от повърхностни води (източник БД ИБР) 

Канализация: 

На промишлената площадка на „Кастамону България“ АД производствени отпадъчни 

води се формират от: 

- Линия за импрегниране  

Потокът отпадъчни води се образува при линията за импрегниране от звената за 

олепиляване и сушене. 

Чрез линията за импрегниране се произвежда импрегнирана хартия за линията за 

ламиниране, като суровата хартия с декори, се олепилява и преминава през сушене. При дълги 

престои на Импрегниращата линия се пристъпва към измиване на участъците за олепиляване, 

откъдето се образуват замърсени с лепила води. 

Водите от измиване през каналите се събират в басейн-утаител, който се състои от две 

камери. В първата камера се извършва утаяване, а във втората се съхранява пречистената вода. 

Количество на водите, което се образува и съхранява е средно по 1 m3/d. Водите от 

басейна се прехвърлят чрез помпа в IBC контейнери, които се транспортират до участък 
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олепиляване на цех ПДЧ. Цялото количество на замърсените с лепила води се оползотворява, 

като ще се добавят за разреждане в лепилата за производство на ПДЧ. 

В рецептите за лепило се добавят дозирани количества - вода, втвърдител, карбамид и 

парафин, като за 590 m3/d производство на ПДЧ, по технология се използва 2.5 m3/h вода за 

разреждане.  

- Участък „лепилна кухня“ в цех „ПДЧ“. 

Образува се от промиваните блендер-миксери, помпени групи, инжектори и резервоари 

за лепило към новата линия за ПДЧ (нова е защото все още не е въведена в експлоатация). 

Лепилото се приготвя, като се изготви рецепта за смесване чрез разбъркване на лепило, 

втвърдител, парафин и вода. Дозирано се извършва подаване на сух талаш към блендерите. 

Според количеството талаш дозирано се подава приготвената лепилна рецепта-смес в 

блендерите. 

При авария и планирани седмични профилактики задължително се пристъпва към 

измиване на посочените съоръжения, откъдето се очаква образуването на замърсени води. 

Тези води се пълнят в IBC контейнери, като количеството им от измиване в лепилня кухня е 4 

m3 месечно. 

Събраните води в IBC контейнери се използват в лепилата за производство на ПДЧ. 

Замърсените води от IBC контейнерите, чрез помпа се прехвърлят в резервоарите за вода в 

лепилна кухня. Цялото количество на замърсените с лепила води се оползотворява, като се 

добавят за разреждане в лепилата за производство на ПДЧ. 

- Промиване на газовете от технологичните линии за производство на ПДЧ и на 

линията за импрегниране. 

Образувалите се газове от преса ПДЧ и от линията за импрегниране преминават през 

два броя Егзос системи, които служат за засмукване и промиване на газовете от посочените 

съоръжения. Системите са съставени от:  

- смукатели– за улавяне на изходящите газове от преса ПДЧ;  

- неръждаеми тръби с инжектори – служат за отмиване на газовете с вода под налягане; 

- вентилатори– за отвеждане на пречистените потоци до скруберите; 

- скрубери– процесът на отмиване продължава в два броя скрубери; 

- бункер за вода– разположен е под скруберите за събиране на замърсения с дървесни 

частици поток вода след скруберите. 

Сухите дървесни частици (до 1 t/y) през сито се отделят от водата и се оползотворяват 

- частиците са със същия състав и качества, като суровината за производство на ПДЧ. 

Оползотворяването представлява връщане на сухите дървесни частици в производствения 
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процес, чрез влагането им в суровината за формирането на „дървесния килим“ (равномерно 

наслоен пласт от олепилени дървесни частици).  

Пречистената вода се използва оборотно в Егзос системите, които представляват 

затворени системи.  

По технология, веднъж на няколко месеца водата от системите се подменя, като 

замърсената вода се прехвърля в бункера под скруберите и от там в басейна за отпадъчна вода. 

Отпадъчната вода е замърсена с лепила (МФС и КФС) и се класифицира съгласно ЗУО и 

Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, като отпадък с код 08 04 15* 

отпадъчни води, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи 

органични разтворители или други опасни вещества.  

Отпадъкът се третира съгласно изискванията на ЗУО, като за целта са сключени 

договор с фирми притежаващи регистрационен документ за извършва на транспорт и 

разрешително за дейности с отпадъци.  

На площадката е изградена разделна канализация за: 

- битово-фекални води 

Битово-фекалните отпадъчни води се формират от санитарно- битовите помещения към 

производствените, административните и обслужващи сгради, на територията на площадката. 

Този поток отпадъчни води се включват в площадковата канализационна мрежа за битово-

фекални води, и се заустват в Модулна Пречиствателна Станция за Отпадни Води (МПСОВ), 

която е разположена в близост до югозападния край на имота на производственото 

предприятие, непосредствено преди излизане на отпадните води извън имота. След тяхното 

пречистване и обеззаразяване, се включват в отвеждащия колектор за дъждовни ,дренажни и 

охлаждащи води, посредством който се заустват в р. Габровница. 

- смесен поток отпадъчни води – охлаждащи (от инсталация за ПДЧ), дренажни (от 

отводняване на площадката), дъждовни води.  

На територията на площадката е изградена разделна канализация за площадкови 

дъждовни води. В нея постъпват и охлаждащи води от инсталацията за ПДЧ и дренажни води. 

Водите от покривите на сградите и асфалтираните части на терена се включват към 

съществуващата канализация и чрез нея се отвеждат към река Габровница при спазване на 

индивидуални емисионни ограничения, посочени в Таблица 4.3-1. От инсталацията за 

производство на КФС не се формират охлаждащи отпадъчни води. Охлаждащите води са 

включени в оборотен цикъл, като единствено се допълват загубите в охладителния цикъл. 

Охлаждащи води се формират от инсталацията за производство на ПДЧ. Част от използваната 

вода за охлаждане се изпарява, а друга част от нея се улавя и отвежда в площадковата 

канализация за дъждовни и охлаждащи води. Отпадъчните охлаждащи води са условно чисти. 
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Те се движат в серпентините на агрегатите и не са в контакт с охлажданите продукти или 

машини.  

Охлаждащите води отпадъчни се формират от : 

- Охлаждане хидравличното масло на пресата за ПДЧ в количество 8 m3/h  

- Охлаждане на офисите през сезоните с повишени температури на въздуха в 

количество 5 m3/h  

Охлаждащите води се заустват без пречистване в р. Габровница. 

Таблица 4.3-1 Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води 

от производствената площадка на „Кастамону България“ АД 

Показател Индивидуални емисионни ограничения 

За Точка за пробовземане ТМ-МПСОВ 

ХПК 60 mg/dm3 

БПК5 10 mg/dm3 

Неразтворени вещества 50 mg/dm3 

За Точка за пробовземане ТМ-1 

Активна реакция (рН) 6,0-8,5 

Неразтворени вещества 50 mg/dm3 

БПК5 15 mg/dm3 

ХПК 70 mg/dm3 

Азот органичен 5 mg/dm3 

Нефтопродукти 0,5 mg/dm3 

Точката на заустване ТЗ: р. Габровница на смесения поток отпадъчни води е с 

географски координати: N 42°38' 24,3", Е 25°12' 56,8". 

Мониторинг на отпадъчните води от площадката се осъществява е две точки за 

пробовземане: 

- ТМ-1 с координати N 42°38' 25,8", Е 25°12' 54,72".; 

- ТМ-МПСОВ с координати N 42°38' 39,562", Е 25°13' 09,401". 

Дебитът на отпадъчните води зауствани в р. Габровница е: 

Qмакс. Чac – 235 m3/h  

Qcp. Ден – 5721 m3/d  

Омакс.год – 2059404 m3/y 

Резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води зауствани в р. Габровница 

от производствената площадка на Инвеститора са представени в следващата таблица. 
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Таблица 4.3-2 Резултати от мониторинг на смесен поток отпадъчни води от 

производствената площадка на „Кастамону България“ АД  

Параметър Единица 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултат от мониторинг 

Честота на мониторинг 2019 2020 2021 

рН - 6.0 – 8.5 
7.4; 

6.71 

7.5; 

7.1 
7.5; 

6.8 
Веднъж на шест месеца 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm3 50 

7; 

22.8 

6.5; 

13.5 
6.0; 

28.0 
Веднъж на шест месеца 

БПК mg/dm3 15  
1; 

3.45 

1.46; 

2.79 
1.03; 

7.40 
Веднъж на шест месеца 

ХПК mg/dm3 70  
7.2; 

8 

6; 

44 
16.0; 

33.72 
Веднъж на шест месеца 

Общ азот mg/dm3 5 
2.75; 

2.7 

0.3; 

1.6 
1.2; 

0.81 
Веднъж на шест месеца 

Нефтопродукти mg/dm3 0.5 
0.13; 

0.41 

0.02; 

0.03 
0.12; 

0.28 
Веднъж на шест месеца 

На територията на площадката се извършва периодично оросяване с цел намаляване 

неорганизираните емисии от транспортните средства – предимно прах. Такова оросяване се 

извършва през лятото и в сухо време, като водата се разпръсква по протежение на пътищата, 

без да формира отток. Тя се изпарява интензивно, поради значителната площ и относително 

малките количества. Не постъпва в канализационната система за дъждовни води.  

Част от действащите съоръжения на площадката (от инсталацията за производство на ПДЧ) са 

изградени върху пороен конус. За отводняване и отвеждане на тези води и предпазване на 

съоръженията от аварии е изградена система от дренажни канали, които улавят и отвеждат 

тези води в площадковата дъждовна канализация. Дренажните води са условно чисти, без 

контакт с производствените съоръжения на площадката. 

Реализацията на ИП няма да доведе до промяна в производствените отпадъчни и/или 

охлаждащи води.  

Ще продължи да се експлоатира затворена система за оползотворяване на 

производствените отпадъчни води. Охлаждащите води също са в затворен оборотен цикъл. 

С ИП не се предвижда пряко или непряко заустване на производствени (включително 

охлаждащи) отпадъчни води от площадката на предприятието.  

Не се очаква значимо негативно въздействие върху повърхностните водни обекти. 

Реализацията на ИП няма да доведе до допълнително водовземане от повърхностното водно 

тяло – р. Габровница, т.е. сегашния разрешен лимит от 150 000 m3 годишно е напълно 

достатъчен за целите 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 на 
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площадката. Тези емисии са ограничени по време и количество и ще са предмет на подробно 

описание в гореспоменатия план. 

Изводи: 

1. Реализацията на ИП няма да доведе до промяна в производствените отпадъчни и/или 

охлаждащи води.  

2. Ще продължи да се експлоатира затворена система за оползотворяване на 

производствените отпадъчни води. Охлаждащите води също са в затворен оборотен цикъл. 

3. 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. 

4. Битово-фекалните ще се пречистват в действащата МПСОВ на площадката на 

предприятието. 

5. Предвидени са достатъчно ефективни мерки, за да не се допускат разливи на ОХВ 

във водите; 

Териториален обхват на въздействие: 
локално 

Степен на въздействие: умерено 

Продължителност на въздействието: за периода на експлоатацията 

Честота на въздействието: постоянно 

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. Не се очаква дейностите, свързани с експлоатацията на 
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инсталацията на „Кастамону България” АД, да оказват негативно влияние върху състава на 

подземните води в района. 

При реализацията на ИП не се очаква контакт с подземните води в района. Дълбочината 

на изкопните работи ще бъде малка- около 1.20 до 1.50 m. Не се предвижда използването на 

взрив. 

Съгласно Доклад относно Инженерно-геоложко проучване на площадка в ПИ 

16924.29.18, обект: „Участък „Сепариране на дървесни частици” при „Кастамону 

България” АД - с. Горно Сахране, община Павел Баня”, проведено през 2021г. подземните води 

в района на площадката имат безнапорен характер. Посоката на движение е от северозапад 

към югоизток. Хидравличният градиент се изменя от 0,014 в централната до 0,026 в източната 

част на площадката. 

Чрез направените проучвателени изработки не е установено водно ниво до дълбочина 

3,0 m. Замерването е направено през месец октомври 2021 г. Този период се характеризира 

като сушав, със сравнително ниски нива на подземните води. 

В най-близките прокарани шурфове при проведеното през 2017 г. проучване също не е 

установено водно ниво до абсолютна кота 433,25. Замерването е направено също в месец 

октомври. Амплитудата на колебание на подземните води в пролувиалните отложения, 

изграждащи терена в зоната на проучваната площадка, е от порядъка на 2,00-2,50 m, т.е. в по-

влажните периоди на годината се очаква покачване на нивата с до около 2,50 m.  

Производствените води от всички инсталации на площадката са в оборотен цикъл, като 

по този начин изцяло се избягва вероятността от контакт между замърсени води и подземни 

води.  

Съгласно становище на БД ИБР № ПУ- 08- 12 (1)/ 02.12.2021г. е необходимо да се 

предвиди мониторинг на подземните води.  

В настоящия Доклад е включена мярка по отношение опазване на подземните води в 

района на ИП, включваща изготвяне на Програма за собствен мониторинг на подземните води- 

вж. Раздел 7. 

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. 

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.  
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2. Нормалната експлоатация на обекта няма да се отрази върху качеството на ПВТ с код 

BG3G00000NQ003.  

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  

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 предвидена за реализацията на ИП се намира на промишлената площадка 

на „Кастамону България“ АД на територията на УПИ III - 501, 503, 504 в кв. 76, с площ 208.736 

дка и ПИ с идентификатор 16924.29.18, с площ 38.571 дка.  

Общата площ на площадката е 247.307 дка.  

Строителните дейности ще засегнат единствено територията на посоченият имот, който 

е собственост на Възложителя.  

Площадката е разположена в устройствена зона предназначена за производствени и 

складови терени, съгласно ОУП на община Павел баня.  

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. 

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 
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въздействие върху почвената покривка. 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; 

➢ 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 

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. Дълбочината на изкопните работи ще бъде малка- 

около 1,20 до 1,50 m, с което не се засяга геоложката основа.  
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Не се предвижда използването на взрив. 

В Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционното 

предложение на „Кастамону България“ АД бе предложено въздействието върху земните 

недра да не се разглежда в Доклада за ОВОС, тъй като не се очаква въздействие върху 

този компонент през който и да е от етапите на реализация на ИП.  

4.6.ЛАНДШАФТ 

Отделните компоненти на ландшафта - въздух, геология, почви, води, флора и фауна и 

т.н., и въздействието върху тях от реализирането на инвестиционното намерение са разгледани 

в отделните точки. 

Районът в който попада имота се характеризира с антропогенен ландшафт. 

- граничи от север с ПИ 56277.3.1780, който е урбанизиран, по вид на 

територията; 

- граничи от изток с ПИ 56277.3.1781, който е урбанизиран, по вид на 

територията; 

- граничи от юг с ПИ 56277.3.1298 – земеделски терен; 

- граничи от запад с ПИ 56277.3.1314 – урбанизиран. 

Въздействия: 

а) Строителство 

С реализирането на инвестиционното предложение, няма да бъдат засегнати 

компонентите на ландшафта. Не се променят скалите, почвите, релефа или климата, не се 

променя и съществуващата инфраструктура, която за осъществяване на предвидената дейност 

притежава оптимална структура.  

б) Експлоатация 

Необходимо е спазване на съответните законови изисквания за опазване на 

атмосферния въздух, почвата, водите, флора и фауна. Периодът на въздействие е неограничен 

(докато продължава експлоатацията на обекта). Не се очакват промени в ландшафтните 

доминанти. 

Отделните компоненти на ландшафта и тяхното въздействие са разгледани в 

отделните точки в настоящия доклад. 

Въздействието върху ландшафта в района на обекта ще бъде локално и незначително, 

поради факта, че терена предназначен за изграждането му се намира територията на действаща 

промишлена площадка.  
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в) Закриване и рекултивация 

При евентуално закриване на обекта ще се изпълни проект за рекултивация. Теренът 

ще се приведе във вид според последващото му предназначение (съгласно проекта за 

рекултивация), като ще се извърши ландшафтно оформление за вписването му към околния 

ландшафт.  

На всичките етапи на реализация на инвестиционното предложение, не се очаква 

значимо негативно въздействие върху ландшафта. Основният тип ландшафт (антропогенен с 

изявени техногенни елементи) ще остане непроменен. 

Териториален обхват на 

въздействие: 

локален 

Степен на въздействие: незначителна 

Продължителност на 

въздействието: 

в периода на строителство и експлоатация 

Честота на въздействието: постоянно 

Кумулативни и синергични 

въздействия върху околната 

среда: 

не се очакват 

Трансгранични въздействия: не се очакват 

4.7.ПРИРОДНИ ОБЕКТИ  

Поради отдалечеността на защитените територии и зони от площадката, върху която 

ще се реализира инвестиционното предложение, въздействия, в резултат на реализацията на 

ИП не се очакват. 

Не се очаква въздействие върху защитени територии и зони и в трите етапа на 

реализация на инвестиционното предложение. 

4.8.БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

4.8.1. Растителност 

Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на действащата в 

момента инсталация на „Кастамону България“ АД.  

Установените в землището на с. Горно Сахране природни местообитания, включени в 

Приложение I на Директива 92/43/EEC и Приложение № 1 на Закона за биологичното 

разнообразие: 
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- равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-

Вatrachion (3260)- по течението на река Габровница в землището на село Горно Сахране; 

- крайречни галерии от Salix alba и Populus alba (92A0)- по бреговете на река 

Габровница в землищата на селата Долно Сахране и Горно Сахране; 

- алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 

Salicion albae) 91E0* - в землищата на град Павел баня, село Виден, по бреговете на река 

Габровница в землището на село Долно Сахране, не са засегнати от дейността на Инвеститора 

и няма да бъде засегнати от реализацията на ИП. 

В района се срещат т.нар. „Върбово-тополови галерии“, които са характерни с 

наличието на видове с южен произход като Bryonia alba, Clematis flammula, C. viticella, 

Parietaria erecta, Periploca graeca, Platanus orientalis, Salix xant hicola, Tamarix tetrandra и др. 

Местообитанието „Върбово-тополови галерии в Южна България” е съхранено в устройваната 

територия само по бреговете на река Габровница, в землищата на селата Горно и Долно 

Сахране.  

Дейността на „Кастамону България“ АД се развива на разстояние над 500 m от 

поречието на р. Габровница и местообитанието не е и няма да бъде засегнато от реализацията 

на ИП. 

Площадката на „Кастамону България“ АД е изцяло усвоена за нуждите на 

производствения процес. В района са разположени жилищни сгради на с. Горно Сахране, жп 

ареал и земеделски земи. Не са установени редки и защитени растителни видове и растителни 

съобщества. 

Съгласно изходните данни за ИП, както и анализите по отношение на потенциалните 

замърсители на въздуха и водите, респ. почвите и растителността, не се очаква. Следователно 

увреждане на растителността няма да има. 

В Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционното 

предложение на „Кастамону България“ АД бе предложено въздействието върху 

растителния свят да не се разглежда в Доклада за ОВОС, тъй като не се очаква 

въздействие върху този компонент през който и да е от етапите на реализация на ИП. 

4.8.2. Животински свят 

Площадката на „Кастамону България“ АД е изцяло усвоена за нуждите на 

производствения процес. В района са разположени жилищни сгради на с. Горно Сахране, жп 

ареал и земеделски земи. 

Спецификата на животинския свят се определя от антропогенизираната зона в района 

на инвестиционното предложение, свързана с постоянен антропогенен натиск и всички 
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произтичащи от това последствия (човешко присъствие, промяна на естествените 

местообитания и т.н.). 

Във връзка с това, животинският свят трябва да се разглежда заедно с негативните 

промени в района и продължителната антропогенна дейност, която е повлияла върху 

животинския свят и сформирането на съвременния фаунистичен комплекс.  

Трябва да се има предвид фактът, че поради дълговременното и осезаемо антропогенно 

и техногенно присъствие на територията в района на инвестиционното предложение, 

животински видове, чувствителни към безпокойство и промяна в местообитанията на 

практика липсват. 

На площадката на инвестиционното предложение и в района ѝ не са установени редки 

и защитени животински видове. Територията на площадката не засяга и не се намира в 

непосредствена близост до защитени зони по смисъла на ЗБР и Натура 2000. 

В Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционното 

предложение на „Кастамону България“ АД бе предложено въздействието върху 

животинския свят да не се разглежда в Доклада за ОВОС, тъй като не се очаква 

въздействие върху този компонент през който и да е от етапите на реализация на ИП. 

4.9.МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ 

Дейността на „Кастамону България“ АД и реализацията на ИП нямат отношение към 

минералното разнообразие в района. 

В Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционното 

предложение на „Кастамону България“ АД бе предложено въздействието върху 

минералното разнообразие да не се разглежда в Доклада за ОВОС, тъй като не се очаква 

въздействие върху този компонент през който и да е от етапите на реализация на ИП. 

4.10. МАТЕРИАЛНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

а) Строителство 

Съгласно ОУПО на Павел баня в североизточната част на общината и по-конкретно 

Зоната на Долно и Горно Сахране- Асен-Скобелево се намира предполагаем (засега 

неизследван) втори голям тракийски селищен център и голям некропол. Обектите се намират 

на разстояние над 300 m от границите на предприятието. 

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 

предприети действия, съгласно нормативната уредба в Република България. За всички други 
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действия, засягащи археологически паметници на културата, се носи административна или 

наказателна отговорност в съответствие с действащото в страната на съответния етап 

законодателство. 

ИП засяга единствено промишлената площадка на „Кастамону България“ АД. 

Площадката е вече подложена на антропогенно въздействие с изградена техническа 

инфраструктура. 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 археологическите културни ценности 

(паметници) на територията по време на експлоатация на обекта, при положение, че по време 

на строителството са спазени препоръките на базата на анализите и оценките. 

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 музеи и Националния институт за недвижимо културно наследство. 

2. Съгласно чл. 160, ал. 2 от ЗКН (ДВ бр. 19/2009 г., изм. и доп. бр. 92/2009 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 от ЗКН показват 
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механизмите и действията, отговорните лица и сроковете при извършване на укрепителни, 

консервационно-реставрационни и ремонтни работи. 

 

Териториален обхват на въздействие: локален- на площадката на ИП 

Степен на въздействие: незначителна 

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 е подробно разгледано в предходните точки 

на доклада, 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 жилищната зона на с. Горно Сахране, която граничи с площадката на ИП. 

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 ще се използва вече изградената пътна инфраструктура. 

Рискови фактори за населението 

По време на строително-монтажните работи значителни неблагоприятни ефекти по 

отношение здравното състояние на населението в района не се очакват – въздействието е 

свързано основно с дискомфорт за най-близките жилищни сгради, в резултат на повишени 

нива на прах и шум през светлата част на деня.  

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 значително качеството на въздуха на непосредствено прилежащата 

жилищна зона на селото. Въздействието на емитираните замърсители по време на 
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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 изчислено ниво на шума на границата на населената част на с. Горно 

Сахране е до 40 dB(A), при допустима стойност за жилищни зони и територии- до 

55 dB(A) (по-подробно е представено в точка 4.13) 

• 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 производствената площадка на „Кастамону България“ АД 

показват незначителна промяна на качеството на атмосферния въздух, по отношение 

на показателя формалдехид. При експлоатация на разглежданата инсталация на 

максимален товар не се очаква замърсяване на атмосферния въздух над допустимото. 

От реализацията на ИП не се очаква емитирането на други замърсители, които да имат 

отношение към КАВ; 

• Миризми – следствие на производството, при нормален работен процес не се очаква 

емитиране на летливи органични съединения (вкл. миризми). Възможно е 

неорганизирани емисии да възникнат следствие на амортизирано оборудване (от 

фланци или предпазна апаратура- клапани и др.) или при грешка на оператора (при 

разскачане на тръбопроводи, без да са минали предварително очистване); 

• Питейни води – експлоатацията на ИП няма отношение към питейните води; 

• Почви – Експлоатацията не е свързана с въздействие върху почвите в района – не се 

очаква замърсяване на почви извън площадката на инвестиционното предложение; 

• Отпадъци – Възложителят ще интегрира управлението на отпадъците, генерирани по 

време на експлоатацията, съобразно нормативната уредба по управление на отпадъците 
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в общата им система за управление, прилагана към момента– 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 близките жилищните райони 

над допустимите стойности 

• Природни бедствия: 

- Земетресения – Районът попада в зона на сеизмична интензивност VIII по 

скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник (МШК), което е свързано с риск от разрушения 

при земетресение – срутване на леки постройки; 

- 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 и на 

значително отстояние от най-близките такива райони, съответно не съществува реална 

опасност за ИП.  

• Риск от големи аварии с опасни химични вещества – предприятието е 

класифицирано като такова с нисък рисков потенциал и прилага Доклад за политика за 

предотвратяване на големи аварии и към момента, като докладът следва да бъде 

актуализиран след одобрение на настоящото ИП. Рисковете за околната среда при 

евентуални произшествия или катастрофи са разгледани подробно в приложената 

Информация и оценка по чл. 99б от ЗООС. Изчисленията и симулациите в приложената 

оценка на риска показват, че максималните възможни последици за персонала, 

населението и околната среда от авария, не могат да причинят загуба на човешки живот 

или сериозни травми извън територията на обекта. Засягане на жилищната част на с. 

Горно Сахране е възможно единствено при възникване на аварийна ситуация с огнено 

кълбо на съществуващия резервоар с формалдехид, като тук е важно да се отбележи, че 

този сценарий няма отношение към реализацията на ИП. В този случай въздействието 

върху хората ще се изразява в епидермално изгаряне на кожата (I степен), което се 

равнява на слънчево изгаряне – съпроводено с болка за 5÷10 дни. В тази връзка с 

настоящия доклад са препоръчани допълнителни спрямо действащите мерки за 
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предотвратяване на риска от възникване на аварии, за да не се допускат такива 

ситуации.  

По отношение на рисковите фактори, свързани със социално-икономическата среда, 

трудовата среда и начина на живот се очаква положително въздействие, тъй като ИП ще 

предложи нови работни места, като това следва да става 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 в района 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 



Доклад за ОВОС на ИП за „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли” 

175 

 

вредни фактори на работната среда – вибрации, неблагоприятен микроклимат, 

електромагнитни полета и др., индивидуалната чувствителност, полът, възрастта.  

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 транспорта 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. 
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Като фактор на работната среда, влиянието на ултразвука ще е ограничено за някои 

работни места и с поднормени нива, което определя незначителен риск.  

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 



Доклад за ОВОС на ИП за „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли” 

177 

 

и подмяната на масла да става извън територията на обекта, за да няма предпоставки за разливи 

и вторични замърсявания на почви и води. 

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 производствената площадка ще работят около 380 души 

персонал, разпределени както следва: 

➢ Администрация: 55 служителя; 

➢ Снабдяване със суровина: 32 служителя; 

➢ Логистика: 46 служителя; 

➢ Качество: 11 служителя; 

➢ Производство ПДЧ: 93 служителя; 

➢ Производство Ламинат: 62 служителя; 

➢ Производство КФС, МФС, МКФС: 11 служителя; 

➢ Инсталация за производство на формалин:  20 служителя; 

➢ Техническа поддръжка: 50 служителя. 

Работният процес ще бъде на три смени по 8 часа или общо 24 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; 
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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; 

o Шум – в Таблица 1.9-6 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 – реализацията на ИП няма да доведе до съществена промяна, 

спрямо сегашното положение; 

o Прах – формира се от складирането и транспортирането на суровините 

за производствата, както и от процесите на дървообработка в съответните 

цехове. За ограничаване на праха се прилагат мерки за ограничаването 

му и лични предпазни средства за работещите. Тези мерки намаляват до 

минимум нивата на прахови частици в работната среда. Тук е важно да 

се отбележи, че реализацията на ИП не е свързано с емитиране на прахови 

емисии в атмосферния въздух. 

• 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 листове 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 8.2 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 не се използват такива вещества; 

• 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 значими такива рискове. 

В заключение, по време на експлоатацията за работниците не са налице значими 

рискове, при спазване изискванията и правилата за безопасна работа. 
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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. 

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. 

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 минимум. 

4.13. ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

Дейността на „Кастамону България“ АД е свързана с отделяне на шум, основно от 

действащата инсталация за производство на ПДЧ и в по-малка степен от инсталацията за 

производство на КФС. След реализация на ИП ще се експлоатират допълнителни източници 

на шум следствие експлоатацията на новата инсталация за производство на формалин.  

За ограничаване на вредното въздействие на шума в околната среда се прилага 

Директива 2002/49/ЕО от 25.06.2002 г. за оценка и управление на шума в околната среда. 

Основните изисквания на Директива 2002/49/ЕО са въведени в националното ни 

законодателство чрез Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовата 

нормативна уредба към него.  

В Наредба № 6 от 26.06.2006 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 
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показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението, е 

определен основния показател за оценка на шумовото въздействие – еквивалентно ниво на 

шум Leq, dB(A) за трите периода от денонощието, както следва: 

➢ дневен (07:00-19:00 ч.) с продължителност 12 часа,  

➢ вечерен (19:00 – 23:00 ч.) с продължителност 4 часа,  

➢ нощен (23:00 – 07:00 ч.) с продължителност 8 часа. 

Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и устройствени зони 

в урбанизираните територии и извън тях са регламентирани в Наредба № 6 и са посочени в 

следващата таблица:  

Таблица 4.13-1 Граничните стойности на нивата на шума в различните територии и 

устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях 

Територии и устройствени зони в урбанизирани територии и 

извън тях 

Еквивалентно ниво на шума 

dB(A) 

 ден вечер нощ 

Жилищни зони и територии 55 50 45 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 

Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 

Зони за научноизследователска и учебна дейност 45 40 35 

Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 

 

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: 

- ∆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. 
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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, на 

разстояние 400 m от границите на бъдещите строителни дейности) се очаква да бъде 

максимално 40 dB(A), което е под фоновите нива на шума измерен в най-близката жилищна 

сграда на с. Горно Сахране (вж. Таблица 3.12-1).  

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 (ОДЗ „Детелина“ и ОУ „Васил Левски“, на разстояние над 800 m от 

бъдещите строителни дейности), шумовите нива ще бъдат под 35 dB(A), при норма 45 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 експозиция на 

шум при работа”, като осигури максимални нива на шума в работната среда не повече от 85 
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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, вътрешнозаводски транспорт и др. Очаква се шумът в 

работната среда да бъде значително под установената норма от 85 dB(А). 

В Таблица 1.9-6 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 новата инсталация 

еквивалентното ниво на шум не се очаква да превишава допустимите норми от 70 dB(А). 

Новият промишлен източник на шум е с площ 2300 m2 (около новата инсталация за 

производство на формалин- Фигура 1.3-2).  

За да се анализира въздействието от експлоатацията на предприятието на „Кастамону 

България” АД върху шумовото натоварване на най-близкия обект на защита (с. Горно 

Сахране) 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; 

- изчисляване на общото оценъчно ниво на шума в мястото на въздействие при 

едновременна експлоатация на новата инсталация със съществуващите инсталации на 

„Кастамону България“ АД. 

Изчисленията са извършват съгласно утвърдената 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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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 инсталацията за производство на формалин. 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 новата инсталация 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 новата инсталация, 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: 

𝐿𝑝 = �̅� + 10𝑙𝑔
2𝑆

𝑆0
, [𝑑𝐵(𝐴) , където: 

 е средното ниво на шума по измерителния контур - 70 [dB(A)]; 

S площта, ограничена от измерителния контур, [m2] – 2 300 m2 

So =1 m2 . 

Максималното изчислено ниво на обща звукова мощност излъчвана в околната среда 

от геометричния център на новата производствена площадка е 106.6 dB(A). 

Отново отбелязваме, че изчислените 106.6 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: 

𝐿 = 𝐿𝑝 − 20𝑘𝑛𝑙𝑔𝑟 − 8, [𝑑𝐵(𝐴)], където: 

- Lр е нивото на общата звукова мощност – 106.6 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; 

L
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kn =0.9-0.8 при повърхност, покрита с асфалт, лед или вода. 

Между източника на шум и близките обекти на защита има стопански сгради, дървета 

и храсти. За kn се приема стойност 1.2. 

Най – близките жилищни постройки до геометричния център на новата инсталация за 

производство на формалин са на разстояние над 400 m западно от площадката. Съгласно 

изчисленията по методиката, на границата на жилищните зони, максималното шумово 

натоварване ще бъде 36 dB(A) за най-близката жилищна сграда на с. Горно Сахране.  

Отчитане на нивото на шума в места подложени на усилена защита: 

Най-близките обекти са (вж. Фигура 1.3-4) ОДЗ „Детелина“ и ОУ „Васил Левски“ 

(вж. Фигура 1.3-4), на разстояние над 860 m западно от геометричния център на площта, 

ограничена от измерителния контур на новата инсталация за производство на формалин. 

В Таблица 4.13-1 са представени граничните стойности на дневните нива на шума в 

зоните подлежащи на усилена защита съгласно Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за 

показателите за шум в околната среда...”- 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 до 28 

dB(A). 

Изчисляване на общото оценъчно ниво на шума в мястото на въздействие при 

едновременна експлоатация на новата инсталация със съседните производствени 

инсталации на „Кастамону България” АД: 

Едновременната експлоатация на новата инсталация със съседните производствени 

инсталации на „Кастамону България“ АД ще доведе до кумулативно шумово натоварване на 

околната среда. За да се определи общото оценъчно ниво на шума в най-близкото място на 

въздействие – обект подлежащ на усилена защита е използвана Методика за определяне на 

общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и 

определяне нивото на шума в мястото на въздействие.  

Съгласно методиката общото оценъчно ниво на шума в избраните точки е сума от 

оценъчните нива от отделните точкови източници. В случая са измерени нивата на шума в най- 

най-близкото място на въздействие от съществуващите източници в района (вж. Таблица 

3.12-1).  

Съгласно проведените собствени измервания на нивата на шум, еквивалентно ниво на 

шума в мястото на въздействие – най-близката жилищна сграда, е максимално 50.1 dB(A) през 

деня, 44.3 dB(A) за вечер и 43.2 dB(A) през нощта. 



Доклад за ОВОС на ИП за „Разширение и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли” 

185 

 

Разликата между сумиращите се нива на шума от различните източници са  над 14 

dB(A) през деня за жилищната зона на с. Горно Сахране, което означава, че не се налага 

поправка към по-високото ниво. 

Разликата между сумиращите се нива на шума от различните източници са 8 dB(A) за 

вечер за жилищната зона на с. Горно Сахране, което налага поправка с 0.6 dB(A) към по-

високото ниво за получаване на сумарното ниво (съгласно табл. 2 към Методиката). 

Изчисленото сумарно ниво на границите на жилищната зона на с. Горно Сахране е 44.9 dB(A), 

което е с 5 dB(A) под граничните стойности на нивата на шума в жилищни зони и територии 

за вечерен период. 

Аналогично, разликата между сумиращите се нива за нощен период е 7 dB(A) за 

жилищната зона на с. Горно Сахране, което налага поправка с 0.8 dB(A) към по-високото ниво 

за получаване на сумарното ниво (съгласно табл. 2 към Методиката). Изчисленото сумарно 

ниво на границите на жилищната зона на с. Горно Сахране е 44 dB(A), което е с 1 dB(A) под 

граничните стойности на нивата на шума в жилищни зони и територии за нощен период. 

Отново отбелязваме, че по-горе е представен възможно най-лошия прогнозно 

изчислен вариант. 

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 
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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; 

• предаване на лицензирана фирма за последващо рециклиране. 

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; 
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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. 

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. 
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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, 

площадки и рампи. 

Дразнене на горните дихателни пътища 

(ГДП), очите и кожата.  

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 

В точка 1.9.3 са представени отпадъците, класифицирани съгласно Наредба 2/2014г. и 

приблизителните им количества, които ще се генерират при реализация на ИП. 

С въвеждане в експлоатация на новата инсталация ще се образуват нови отпадъци за 

площадката на „Кастамону България“ АД. Отпадъците представляват основно отработен 

катализатори от реактора и каталитичния окислител на инсталацията, както следва: 

➢ Отпадък с код 16 08 01 – отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, 

рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07). 
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➢ Отпадък с код 16 08 02* – отработени катализатори, съдържащи опасни 

преходни метали или опасни съединения на преходни метали. 

➢ Отпадък с код 07 01 99 – отпадъци неупоменати другаде (параформалдехид)- 

този отпадък се рециркулира в производствения процес.  

➢ Отпадък с код 07 01 99 – отпадъци неупоменати другаде (охлаждащи соли).  

За област Стара Загора са издадени разрешителни за дейности с основните 

производствени отпадъци от дейността на новата инсталация както следва: 

- R12 – Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 

(компактиране, рязане) на отпадъци с код 16 08 01 

- 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 

16 08 01 и 16 08 02*; 

- 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: 16 08 01 и 16 08 02*; 

С въвеждане в експлоатация на новата инсталация ще се образуват нови отпадъци за 

площадката на „Кастамону България“ АД. Отпадъците представляват отработен катализатори 

от реактора и каталитичния окислител на инсталацията, както следва: 

Битови отпадъци: 

➢ Отпадък с код 20 03 01 – смесени битови отпадъци 

Битовите отпадъци образувани от жизнената дейност на персонала ще се събират и 

предават за последващо третиране въз основа на установения ред в Община Павел баня. 

Опасни вещества 

Химичните вещества, които се предвижда да се използват при експлоатацията на ИП 

са представени в точка 1.8.4. Във връзка с веществата, които са класифицирани съгласно 

Приложение № 3 на ЗООС и техните количества, при реализация на ИП, предприятието е 

класифицирано с нисък 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 
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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 активи. 

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. 

Изводи: 

1. В резултат на реализацията на ИП, въздействието на отпадъците и опасните вещества 

ще е локално върху площадката.  

2. Предприятието е класифицирано с рисков потенциал и преди реализацията на ИП ще 

се актуализира внедрената система за управление на мерките за безопасност. 

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: 
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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 

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; 

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            
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№ 
Компоненти на околната 

среда 

Въздействие 

Вид на въздействието Продължителност на въздействието 

положително отрицателно пряко непряко вторично Кумулативно Краткотрайно 
Средно-

трайно 
Дълготрайно Постоянно Временно 

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; 

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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             С 

Дискомфорт              С 

 

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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Фактори 

Значими въздействия върху компонентите на околната среда 
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Таблица 4.16-7 Обобщени данни за значимостта на въздействията върху 

компонентите на околната среда, на материалното и културно наследство по време на 
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4.17. КУМУЛАТИВЕН ЕФЕКТ 

В близост до площадката на ИП няма други значими източници на замърсяване на 

въздуха, водите, почвите и/или други източници на шум в околната среда. 

В точка 4.2 е направено математично моделиране и компютърно симулиране на 

разпространението на формалдехид от всички организирани източници в района- преди и 

след реализация на ИП, с което е отчетен минимален кумулативен ефект върху КАВ.  

По отношение на шума, основния източник на шум е инсталацията за производство 

на ПДЧ, където се експлоатират сушилни, мелници, разкрояващи машини и мн. други 
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съоръжения с високи еквивалентни нива на шум. Експлоатацията на новата инсталация за 

производство на формалин и разширението на инсталацията за производство на КФС и 

МФС не е възможно да доведе до промяна във фоновите нива на шума. 

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. Информация 

за организираните източници на замърсяване и анализ на въздействието върху КАВ в 

района на ИП, е представена в точка 4.2. 
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Реализацията на ИП не предвижда формиране на поток отпадъчни води. Не се очаква 

промяна във въздействието върху водните тела, различно от сегашното им състояние. 

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 „Кастамону България” АД 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 „Кастамону България” АД и най-близките 

обекти на културното наследство. В непосредствена 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 300 m от границите на предприятието. 

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. 

Рисковете за околната среда при евентуални произшествия или катастрофи са 

разгледани подробно в приложената Информация и оценка по чл. 99б от ЗООС. 

Изчисленията и симулациите в приложената оценка на риска показват, че максималните 

възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария, не могат да 

причинят загуба на човешки живот или сериозни травми извън територията на обекта. 

Засягане на жилищната част на с. Горно Сахране е възможно единствено при възникване на 
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аварийна ситуация с огнено кълбо на съществуващия резервоар с формалдехид, като тук е 

важно да се отбележи, че този сценарий няма отношение към реализацията на ИП. В този 

случай въздействието върху хората ще се изразява в епидермално изгаряне на кожата (I 

степен), което се равнява на слънчево изгаряне – съпроводено с болка за 5÷10 дни. 

Основно поражения върху живота и здравето на хората може да се очаква в 

границите на производствената площадка на „Кастамону България“ АД. 

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 

Реализацията на ИП ще доведе до кумулативно замърсяване на атмосферния въздух 

с формалдехид. В резултат на реализацията на ИП, промяната във фоновите концентрации 

на замърсителя ще бъде незначителна – от 1.1E-24 mg/m3 е възможно да се увеличат до 8.7E-

08 mg/m3 в границите на с. Горно Сахране и от 8.6E-07 mg/m3 е възможно да се увеличат до 

4.0E-05 mg/m3 в границите на с. Долно Сахране, при ПДК 0.01 mg/m3.  

Реализацията на ИП не предвижда разполагането на съоръжения, които да са значим 

източник на шум и не се очаква промяна във фоновите нива на шум. В точка 4.13 са 

представени изчисления за общото оценъчно ниво на шума в мястото на въздействие при 

едновременна експлоатация на новата инсталация със съседните производствени 

инсталации на „Кастамону България“ АД. 

В близост до площадката на ИП няма други източници на замърсяване на въздуха, 

водите, почвите и/или други източници на шум в околната среда. 

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 

формалдехид и общ органичен въглерод. Тези емисии не представляват парникови газове, 

съгласно § 1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване изменението 

на климата. 

Дейността на „Кастамону България“ АД не е в обхвата на Приложение I към 

Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 13 октомври 2003г. за 
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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 се 

експлоатират горивни инсталации под прага за докладване на емисии. ИП не предвижда 

изграждане и експлоатация на горивни инсталации. 

5.7.ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЕЩЕСТВА 

Предвижда се с реализацията на ИП да се използват нови за площадката опасни 

вещества, в обхвата на Приложение 3 на ЗООС. Информация за наличните на площадката 

на ОХВ, преди и след реализация на ИП, е представена в точка 1.8.4 и Таблица 1.8-2. 

Класификацията на „Кастамону България“ АД след реализация на ИП се запазва като 

„предприятие с нисък рисков потенциал“. Въз основа на представеното актуализирано 

уведомление за класификация на предприятието по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, с писмо с изх. 

№ УК-2406/25.08.2021г. ИАОС потвърждава извършената класификация на предприятие с 

нисък рисков потенциал. В тази връзка, към настоящия ДОВОС е приложена допълнителна 

информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС. 

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. и доп. 

ДВ. бр. 21/2021 г. 

• 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. 67/ 2019 г. 

Атмосфера и атмосферен въздух 

• Закон за чистотата на атмосферния въздух - обн. ДВ 45/ 1996г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 

18/ 2021г. 
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• 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 № 14 от 23 септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации 

на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (Обн. ДВ. бр.88 от 3 

Октомври 1997г., посл. изм. ДВ. бр.42 от 2007г.) 

• 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.) 

• 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.) 

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: 

• Методика на Европейската Агенция по Околна Среда (ЕЕА), разработена по 

Европейската Програма за мониторинг и оценка (EMEP) към Конвенцията за 

трансграничното замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния, 2019 г. 

• 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 1999 г., посл. изм. ДВ. бр. 17/2021 г. 

• 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/ 2016 г. 

• 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.88/2000 г. 

• План за управление на речните басейни 2016-2021г. в Източнобеломорски район 
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• План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район за басейново 

управление 

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. ДВ. бр. 98 от 

2018г.; 

• Закон за лечебните растения (Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г., посл. изм. ДВ. бр. 

17/2021 г.); 

• 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. ДВ. бр. 70/2020 г.); 

Отпадъци, опасни вещества 

• Закон за управление на отпадъците, в сила от 13.07.2012 г. Обн. ДВ. бр. 53 от 13 Юли 

2012г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 19/2021 г. 

• Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - Обн. ДВ. 

бр.10 от 4 Февруари 2000г., посл. доп. ДВ. бр.19/2021 г. 

• Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (издадена от министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г., 

посл. изм. и доп. ДВ. бр.86/2020 г.) 

• Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация 

за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, 

бр. 51 от 20.06.2014 г., посл. изм. и доп. ДВ 30/ 2020 г.) 

• 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. 21/2021 г.); 

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ 124/1997 г., изм. и доп. ДВ. 

бр.97/ 2017 г.); 
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• Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ, бр.74/2005 г., посл. изм. и доп. ДВ. 

бр. 101/ 2020 г.) 

• Закон за защита при бедствия (обн. ДВ, бр.102/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.60/ 2020 

г.); 

• Наредба за определяне на видовете работа, за които се установява намалено работно 

време, ДВ бр.103, 23.12.2005 г. 

• Наредба № 6 от 15.08.2005 г., за минималните изисквания за осигуряване на здравето и 

безопасността на работниците при рискове, свързани с експозиция на шум. ДВ 

бр.70/26.08.2005 г. 

• Наредба № 6/ 26.07.2006, 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., изм. и доп. ДВ 26/ 2019 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 

6.2.ОСНОВЕН И СПЕЦИФИЧЕН ПОДХОД ИЗПОЛЗВАН ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОВОС 

Атмосфера и атмосферен въздух 

• 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. и 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 
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• За оценка качеството на атмосферния въздух се използват норми на вредни вещества в 

атмосферния въздух, регламентирани с Наредба № 14 от 23 септември 1997 г. за норми 

за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на 

населените места 

Повърхностни води 

Количествена оценка: 

• Обща характеристика на повърхностните води – идентифициране, представителни 

периоди; 

• Почвени характеристики като фактор за формиране на повърхностния отток; 

• 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: 

• 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. 

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; 

• 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: 
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• Статистични данни и анализи 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 ретроспективен период; б) социалния статус на 

населението; в) географските особености на района. 

• Статистични данни за смъртността, заболеваемостта и болестността от НСИ и РЗИ-

Стара Загора и национални анализи (от Националния център по обществено здраве и 

анализи ) 

• 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; 
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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 предвиди мониторинг и контрол на интензитетите на 

физическите фактори на работната среда. 
Проектиране 

Опазване здравето на работещите. 

2.  

Да се предвидят технически мероприятия за елиминиране или 

намаляване на физическите и химически неблагоприятни 

фактори на работната среда. 

Проектиране 

Опазване здравето на работещите. 

3.  

Операторът да актуализира собствената 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 предотвратяване и отстраняване 

на екологични щети и за минималния размер на разходите за 

тяхното изпълнение 

Проектиране  Спазване на изискванията на нормативната 

уредба по предотвратяване и ограничаване 

на екологични щети 

4.  
Изготвяне на програма за собствен мониторинг на емисиите 

вредни вещества в атмосферния въздух 
Проектиране 

Контрол и опазване качеството на 

атмосферния въздух 

5.  

Проектиране и изграждане на пречиствателно съоръжение- 

каталитичен окислител за пречистване на отпадъчните газове от 

инсталацията за производство на КФС и МФС 

Проектиране/ 

Строителство 

Опазване качеството на атмосферния 

въздух 

6.  

Проектиране и изграждане на пречиствателно съоръжение- 

каталитичен окислител за пречистване на отпадъчните газове от 

инсталацията за производство на формалин 

Проектиране/ 

Строителство 

Опазване качеството на атмосферния 

въздух 

7.  
Изготвяне на програма за собствен мониторинг на подземните 

води 
Проектиране 

Контрол и опазване качеството на 

подземните води 
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№ Мерки 
Период (фаза) 

на изпълнение Резултат 

8.  

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 

осъществява транспорта. 

Строителство 

Опазване на качеството на въздуха. 

9.  

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. 

10.  

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. 

11.  

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. 

 

12.  

Излишните земни маси по време на строителството да се 

използват за обратен насип при вертикалната планировка на 

терена. 

Строителство 

Екологосъобразно управление на 

отпадъците 

13.  

Излишните земни маси и строителните 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. 

14.  
Извозването на строителните отпадъци от обекта да се извършва 

по транспортна схема, съгласувана от Община Павел баня 
Строителство  

Предотвратяване на нерегламентирано 

освобождаване на строителни отпадъци 

15.  

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. 
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№ Мерки 
Период (фаза) 

на изпълнение Резултат 

16.  

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 

17.  

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 площи. Намалява се 

замърсяването с прахо-газови емисии и със 

земни маси съседните земи. 

18.  

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. 

19.  

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, антифони, ръкавици и 

др. в зависимост от спецификата на работата. 

Строителство 

Опазване здравето на работниците и 

осигуряване на безопасни условия на труд. 

20.  

За ограничаване на трудовите злополуки по време на 

строителните работи, между строителната фирма, фирмите 

подизпълнители и „Кастамону България“ АД, да се разработи 

съвместен план (програма) по безопасност на труда. 

Строителство 

Опазване здравето на работниците и 

осигуряване на безопасни условия на труд. 

21.  

С оглед ограничаване на вредното въздействие на 

неблагоприятния микроклимат, работниците да бъдат 

снабдявани с подходящо за сезона работно облекло и лични 

предпазни средства. 

Строителство 

Опазване здравето на работниците и 

осигуряване на безопасни условия на труд. 

22.  
Съгласно нормативните изисквания (с оглед намаляването на 

физическото натоварване, преумората и развитието на скелето-
Строителство 

Опазване здравето на работниците и 

осигуряване на безопасни условия на труд. 
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№ Мерки 
Период (фаза) 

на изпълнение Резултат 

мускулни заболявания), да се въведат режимите на труд и 

почивка по време на работа. 

23.  
Достъпът да е разрешен само за определени работници. Строителство/ 

Експлоатация 

Осигуряване на безопасни условия на труд 

24.  

Извършване на ежегодни проверки на предпазни клапани и 

други превантивни средства за поддържане на безопасен 

производствен процес. 

Експлоатация 

Предотвратяване възникването на 

неорганизирани емисии в атмосферата. 

25.  
Извършване на ежегодни проверки на фланците по 

абсорбционната колона, за евентуални пропуски. 
Експлоатация 

Предотвратяване възникването на 

неорганизирани емисии в атмосферата. 

26.  

Своевременна подмяна на пречиствателно съоръжение- 

каталитичен окислител за пречистване на отпадъчните газове от 

инсталацията за производство на КФС и МФС. 

Експлоатация 

Гарантиране спазването на установената 

НДЕ и опазване на КАВ в района. 

27.  

Своевременна подмяна на пречиствателно съоръжение- 

каталитичен окислител за пречистване на отпадъчните газове от 

инсталацията за производство на формалин 

Експлоатация 

Гарантиране спазването на установената 

НДЕ и опазване на КАВ в района. 

28.  
Осигуряване на сорбиращ материал на склад за евентуални 

разливи на ОХВ. 
Експлоатация 

Контрол върху разливи извън обвалованите 

площи и почистване 

29.  

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. 

30.  

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. 

31.  

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. 
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№ Мерки 
Период (фаза) 

на изпълнение Резултат 

32.  

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. 

33.  

Необходимо е да се актуализира Плана 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. 

34.  

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. 

35.  
Да не се допуска нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на 

територията на промишлената площадка. 

Експлоатация Екологосъобразно управление на 

отпадъците 

36.  

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 

37.  

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. 

38.  
Осъществяване на вътрешнофирмен контрол на дейностите по 

управление на отпадъците. 
Експлоатация 

Екологосъобразно управление на 

отпадъците. 

39.  

Да се спазват всички инструкции за работа с опасни вещества и 

тези по БХТПБ. 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Превенция за опазване на здравето на 

хората и компонентите на околната среда 
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№ Мерки 
Период (фаза) 

на изпълнение Резултат 

40.  

Работниците да бъдат обучени за използване на предвидените 

средства за предотвратяване и ограничаване на аварийни 

ситуации. 

Експлоатация 

Закриване и 

рекултивация 

Превенция за аварийни ситуации. 

 



213 

 

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 

Неразделна част от настоящия ДОВОС е приложената Информация и оценка по чл. 99б от 

ЗООС (Приложение 8).  

В таблиците по-долу е представена обобщена оценка на риска и тежест на последствията 

при авария на площадката- независимо реализацията на ИП и отделно- следствие реализацията 

на ИП, за следните сценарии (съгласно приложената оценка на риска): 

➢ Сценарий 1- изтичане на газ от газопреносната система снабдяваща с гориво 

площадката на „Кастамону България“ АД. При този сценарий е възможно да възникне факелен 

пожар на природен газ или експлозия; 

➢ Сценарий 2- пожар при пробив на резервоар с формалин; 

➢ Сценарий 3- пожар при пробив на автоцистерна с метанол; 

➢ Сценарий 4- огнено кълбо при наличие на пожар в района на резервоара с формалин 

или автоцистерна с метанол; 

➢ Сценарий 5- токсично разсейване при пробив на резервоар с формалин (или UF/C) 

или автоцистерна с метанол. 
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Таблица 8.1-1 Оценка на размера и тежестта на последствията при авария на площадката 

на „Кастамону България“ АД независимо реализацията на ИП 

Последствия Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 4 Сценарий 5 

Смъртен случай Факелен пожар 

на природен газ: 

Възможно е само 

за служител на 

„Кастамону 

България“ АД – до 

двама човека 

намиращи се на 

открито и в 

близост до АГРС 

При факелен 

пожар на 

формалин: 

До двама 

служителя на 

„Кастамону 

България“ АД 

При огнено кълбо 

на резервоар с 

формалин: 

До 10 служителя 

намиращи се на 

открито в момента 

на аварията. 

Не се очаква да има 

хора на открито 

извън площадката 

на предприятието 

(предприятието е 

осигурено с 

ЛАСО). 

При токсично 

разсейване на 

формалин: 

До 5 служителя на 

„Кастамону 

България“ АД 

При пожар в 

локва на 

формалин: 

До двама 

служителя на 

„Кастамону 

България“ АД 

Ранени в предприятието Възможно е само 

за служител на 

„Кастамону 

България“ АД – до 

двама човека 

намиращи се на 

открито и в 

близост до АГРС 

* До пет служителя До 10 служителя 

намиращи се на 

открито в момента 

на аварията. 

До 10 служителя на 

„Кастамону 

България“ АД 

Ранени извън 

предприятието 

Не Не Не се очаква да има 

хора на открито 

извън площадката 

на предприятието 

(предприятието е 

осигурено с 

ЛАСО). 

Не се очаква да има 

хора на открито 

извън площадката 

на предприятието 

(предприятието е 

осигурено с 

ЛАСО). 

Повредени вследствие на 

аварията жилищни сгради 

Не Не Не Не 

Евакуация на засегнатото 

население извън зоната на 

аварията 

Не Не Не Не 

Прекъсване на 

водоснабдяването, 

електроснабдяването, 

подаването на газ, 

телефонните услуги 

Не Не Не Не 

Увреждане на сухоземни 

местообитания 

Не Не Не Не 

Замърсяване на пресни 

води и морски 

местообитания 

Не Не Не Не 

Трансгранични 

въздействия 

Не Не Не Не 
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Таблица 8.1-2 Оценка на размера и тежестта на последствията при авария на площадката 

на „Кастамону България“ АД следствие реализация на ИП 

Последствия Сценарий 3 Сценарий 4 Сценарий 5 

Смъртен случай При пожар в локва: 

До двама служителя на 

„Кастамону България“ 

АД и водача на 

автоцистерна 

При огнено кълбо на 

цистерна с метанол: 

До 5 служителя 

намиращи се на открито 

в момента на аварията. 

Не се очаква да има хора 

на открито извън 

площадката на 

предприятието 

(предприятието е 

осигурено с ЛАСО). 

При токсично 

разсейване на 

метанол: 

Не са изчислени зони на 

аварийно планиране. 

Ранени в предприятието Не До 5 служителя 

намиращи се на открито 

в момента на аварията. 

Не са изчислени зони на 

аварийно планиране. 

Ранени извън предприятието Не Не се очаква да има хора 

на открито извън 

площадката на 

предприятието 

(предприятието е 

осигурено с ЛАСО). 

Не 

Повредени вследствие на 

аварията жилищни сгради 

Не Не Не 

Евакуация на засегнатото 

население извън зоната на 

аварията 

Не Не Не 

Прекъсване на 

водоснабдяването, 

електроснабдяването, 

подаването на газ, телефонните 

услуги 

Не Не Не 

Увреждане на сухоземни 

местообитания 

Не Не Не 

Замърсяване на пресни води и 

морски местообитания 

Не Не Не 

Трансгранични въздействия Не Не Не 

 

От анализите дотук може да се заключи, че най-тежките сценарии на авария са в 

резервоарното стопанство за формалин, което няма пряко отношение към реализацията на ИП. 

Предприятието на „Кастамону България“ АД е класифицирано с „нисък рисков потенциал“. 

Експлоатацията на предприятието е съгласно разработените и приложени в действие политика за 

предотвратяване на големи аварии и система за управление на мерките за безопасност. РИОСВ-
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Стара Загора е потвърдил пълнотата и съответствието на Доклада за политика за предотвратяване 

на големи аварии (вкл. СУМБ към него) с изискванията на законодателството. 

ИП не води до увеличаване на границата на безопасна зона около предприятието.  

8.2.ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ СМЕКЧАВАНЕ 

НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ГОЛЯМА АВАРИЯ 

В „Кастамону България” АД са приети и се прилагат процедури и инструменти, които 

осигуряват безопасната експлоатация на предприятието, включително поддръжката на 

инсталацията, процеса на работа, оборудването и временното преустановяване на работа. 

Постоянна грижа на ръководството и на всички служители е извършването на всички 

дейности по възможно най-безопасния начин, без неблагоприятни последици. В тази връзка 

дейността е насочена към определяне на адекватни мерки за безопасност, в съответствие с всички 

нормативни изисквания. 

Разработени са детайлни инструкции за всяка производствена дейност, в които е описано 

кой носи персонална отговорност и еталона (образеца) на очакваната работа. Инструкциите и 

методите на работа са разработени съвместно с хората, от които се изисква да ги прилагат и 

изпълняват за да са разбираеми за тях. Ръководството на предприятието гарантира прилагането 

на тези инструкции, а също така и съответното обучение, ако това е необходимо. Извършва се 

периодично преразглеждане на тяхната точност и изпълнението им. Точното им изпълнение 

предотвратява възникването на авария поради човешки грешки. 

Преди пускане в експлоатация се съставят и утвърждават производствени инструкции (за 

пускане, експлоатация и ремонт на съоръженията), технологични схеми и процедури по 

техническа и пожарна безопасност. 

Осигурен е достъпа на изпълнителския персонал до инструкциите и схемите. 

Основната мярка за предотвратяване или смекчаване на значителните неблагоприятни 

последици от голяма авария, следствие реализацията на ИП е разполагането на новите резервоари 

за метанол, подземно. Метанолът е ново за площадката опасно вещество и е с най-голяма 

прогнозна тежест на последствията при евентуална голяма авария. Това е и най-съществената 

промяна по отношение на наличните опасни вещества в предприятието. Изборът за подземно 

разположение е възможно най-сигурната превантивна мярка срещу възникване на голяма авария.    

Предвидени са следните мерки за предотвратяване или смекчаване на значителните 

неблагоприятни последици от голяма авария: 
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➢ съхранение на ОХВ в закрити складове, осигурени с хидроизолация и 

водонепропусклив под или в IBC контейнер, или в подземни резервоари (за метанол и дизелово 

гориво), или в надземен резервоар (за формалин) осигурен с обваловка изчислена да поеме цялото 

налично количество опасно вещество, при евентуален пробив; 

➢ осигуряване на сорбиращи материали – за контрол върху разливи извън 

обвалованите площи и почистване; 

➢ наличие на бетонна и/или асфалтова настилка на откритите производствени площи, 

която предотвратява евентуално замърсяване на почви или води вследствие на разлив; 

➢ изградена водопроводна мрежа за противопожарни нужди; 

➢ изграден резервоар за противопожарни нужди; 

➢ налична система за пожарогасене, която покрива пожароопасните зони;  

➢ осигурени са допълнителни подръчни противопожарни средства; 

➢ предвидена е система от предпазни клапани на тръбите за леснозапалими течности; 

➢ изготвен е авариен план за предприятието, изградени са сформирования от 

персонала за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в случай 

на възникнала авария; 

➢ провеждат се обучение и тренировки на персонала за поддържане на готовността за 

действие при аварии; 

➢ 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 

➢ извършване на периодични огледи на тръбопроводите с опасни химични вещества/ 

ОХВ. Огледи се извършват и от изпълнителския персонал по време на работа 

➢ и др. 
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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 „Кастамону България” АД, е изпратило искане за становище до следните 

институции и организации: 

➢ РИОСВ – Стара Загора; 

➢ Басейнова дирекция Източнобеломорски район; 

➢ РЗИ – Стара Загора; 

➢ Община Павел баня и кметство с. Горно Сахране. 

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-01-2488/06.01.2022г.; 

• РЗИ – Стара Загора – изх. , с изх. № 25-1142-2/30.12.2021г.; 

• БДУВ ИБР– № ПУ-08-12/02.12.2021г.; 

• Кмет на с. Горно Сахране- изх. № 002/11.01.2022г. 

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. 
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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. 
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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-

2488/06.01.2022г 

Докладът за ОВОС се изготвя от колектив експерти с ръководител, 

които отговарят на изискванията на чл. 11 ал. 3 от Наредбата за 

ОВОС и 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, списък на експертите 

и ръководителя на колектива, изготвили доклада за ОВОС, в които 

всеки се подписва срещу разработените от него раздели на доклада; 

писмени декларации по чл. 11, ал. 3 подписани лично от експертите. 

Изпълнено е в съответните раздели на 

ДОВОС и Приложение 1 към ДОВОС. 

Отразени са всички 

бележки, становища, 

мнения и препоръки в 

ДОВОС. 

2. РЗИ – Стара Загора- 

изх. , с изх. № 25-1142-

2/30.12.2021г 

РЗИ приема заданието за обхват и съдържание на ОВОС. - - 

3. БДУВ ИБР- изх. № 

ПУ-08-12/02.12.2021г. 

1. Заданието за доклад по ОВОС трябва да бъде съобразено с 

изискванията заложени в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценката въздействие върху околната среда 

като обхват. 

Заданието е съобразено с изискванията на 

Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценката въздействие върху околната 

среда 

Отразени са всички 

бележки, становища, 

мнения и препоръки в 

ДОВОС. 

 2. Препоръчваме в заданието за инвестиционното предложение (ИП) 

на възложителя, което е свързвано с планирани промени за действащ 

обект и с издаденото Комплексно разрешително да включва 

следните описания, актуална информация за ИП, оценки и анализи: 

  

 • Да се изготвят точни и ясни карти в подходящ мащаб, с приложени 

координати на гранични точки указващи точното местоположение 

на предвиденото „Разширение и модернизация на действаща 

инсталация за производство на смоли“; 

На Фигура 1.3-2 е представено 

местоположението на инсталациите в обхвата 

на настоящото ИП. В Таблица 1.3-1 Фигура 

1.3-3 са представени координати на 

граничните точки на имота засегнат от 

реализацията на ИП. 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 

Мотиви 

 • Да се определят повърхностното и подземното водно тяло 

засегнати от ИП; 

Определени са в точка 3.3.  

 • Да се представи като приложение генплан в подходящ мащаб на 

площадката на „Кастамону България" АД, с. Горно Сахране, общ. 

Павел баня; 

Представен е в Приложение № 2  

 • 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 

водите; 

Информацията е представена в точка 3.3.  

 • 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. 

Представено е в Раздел 3 и Раздел 4 на 

ДОВОС. 

 

 • 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). 

Представена е информация в точка 1.8.6.  

 • Предвид планираното увеличение на ползваната вода (по 

Разрешително № 1150/2002г., продължено с Решение № РР - 

2265/2015г. за водовземане от повърхностен воден обект) от 120 000 

m3 годишно на 270 000 m3 годишно лимит да се разгледа 

възможността за изграждане на пречистване и въвеждане на 

повторна употреба на отпадъчните води (разрешени за заустване 

като смесен поток отпадъчни води - охлаждащи (от инсталация за 

ПДЧ), дренажни (от отводняване на площадката) и дъждовни води 

(от територията на производствената площадка) и включването им в 

оборотен цикъл. 

На площадката се експлоатира затворена 

система за оползотворяване на 

производствените отпадъчни води. 

Охлаждащите води също са в затворен 

оборотен цикъл. 

С реализацията на ИП не се предвижда 

увеличаване на ползваната вода. Разрешените 

количества, чрез Разрешително № 

1150/2002г., продължено с Решение № РР - 

2265/2015г. са напълно достатъчни за 

дейността на площадката.  
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 

Мотиви 

 • Да се направи оценка на очакваните количества отпадъчни води в 

резултат на промените, предвид информацията към момента, че 

отпадъчните води от инсталации на площадката на „Кастамону 

България“ АД са регламентирани в КР № 525-Н0/2016 г., последно 

актуализирано с Решение № 525-Н0-И0-А2/2020 г. Очакват ли се 

промени по отношение на емисиите на замърсяващи вещества (нови) 

в отпадъчни води от реализацията на предвидените промени? 

Представена е информация в точка 1.9.2 и 

точка 4.3.1. 

 

 • Към момента липсват данни за състоянието на подземните води на 

територията на площадката. Препоръчваме: 

  

 - Да се извърши оценка на химичното състояние на подземните води; Извършено е в точка 3.3.2, съгласно 

информация от ПУРБ. 

 

 - Да се предвиди собствен мониторинг на подземни води; Предвидена е такава мярка в Раздел 7 на 

ДОВОС. 

 

 - Да се представи хидродинамична карта на подземните води в 

района на производствената площадка от последната година, или от 

когато е налична такава; 

Представена е в Приложение 2.  

 - Да се представи подробна характеристика на хидрогеоложките 

условия и фактори, влияещи върху количеството и качеството на 

подземните води в района; 

Представено е описание на хидрогеоложките 

условия (вж. точка 3.3), в съответствие с 

Доклад за инженерно-геоложко проучване на 

района (Приложение 2). 

 

 - Да се извърши прогноза и оценка за очакваното въздействие върху 

повърхностните и подземни води от производствената дейност на 

инсталацията за производство на смоли в с. Горно Сахране, общ. 

Павел баня; 

Представена е информация в точка 4.3.  

 - Да се представи информация относно състоянието на подземното и 

повърхностното водно тяло и целите за опазване на околната среда. 

Информацията е представена в точка 3.3.  

 • Да се изготви предложение и описание на мерки, предвидени да 

предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят 

вредните въздействия върху околната среда. 

Мерките са описани в Раздел 7 на ДОВОС.  
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 

Мотиви 

4. Кмет на с. Горно 

Сахране- изх. № 

002/11.01.2022г. 

Да се прецизират прогнозите за въздействията след осъществяването 

на инвестиционното предложение върху населението на с. Горно 

Сахране и околната среда.  

Анализите са представени в Раздел 7 на 

ДОВОС. 

Препоръките са 

отразени в ДОВОС. 

 Да се уточнят транспортните коридори по които ще се доставя 

суровина и ще е£ изнася готовата продукция. 

Представена е информация в точка 1.4.  

4. Кмет на Община Павел 

баня- изх. № РД-20-

1357/25.01.2022г. 

Дава положително становище за обхвата и съдържанието на 

Заданието по ДОВОС, без корекции и допълнения. 

- - 
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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 значим 

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 нормална експлоатация не се очаква формиране на прахогазови емисии от 

неорганизирани източници.  

Не се очаква образуване на отпадъчни води, следствие реализацията на ИП. 

Предвидено е оборотно ползване на водите за производствени нужди. 

Нормалната експлоатация на обекта няма да се отрази върху качественото и/или 

количественото състояние на подземните води. 

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 и фауната в района на ИП. 

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 непосредствена 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. 
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По отношение на рисковите фактори за здравето, свързани с околната среда, не се 

очаква значително въздействие върху населението при спазване на нормите за емисии 

на вредни вещества и шум в околната среда, което е заложено в проекта на Възложителя. 

По факторите за социално-икономическата среда се очаква положително въздействие, 

тъй като ИП ще предложи допълнителни работни места, 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 в общината 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 „Разширение 

и модернизация на действаща инсталация за производство на смоли”, проведените 

изследвания, проучвания и консултации, както и направената прогнозна оценка за 

въздействието на обекта върху компонентите на околната среда и факторите, които ѝ 

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 „Кастамону България” АД. 

11. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ 

Нетехническото резюме е приложен отделно към Доклада за ОВОС. 
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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 БДУВ ИБР с изх. № ПУ-08-12/02.12.2021г. 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 

Регионален доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ – Стара Загора 

Екологична оценка на ОУП на Община Павел баня 

Национален статистически Институт; 

Климатичен справочник за НР България, БАН 1982 г.; 

Годишни доклади за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 

разрешително № 525 - НО/2016 г. 

Методика на Европейската Агенция по Околна Среда (ЕЕА), разработена по 

Европейската Програма за мониторинг и оценка (EMEP) към Конвенцията за 

трансграничното замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния, 2019 г.; 

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 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. 


