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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
СЪКРАЩЕНИЕ
БДИБР
ДОВОС
ЗООС
ИП
КР
НДНТ
НУРОВОС
ОВ
ОВОС
ПВТ
ПУП-ПРЗ
ПУРБ
РЗИ
РЗПРН
РИМ
ОУПБЗН
PP
PE-HD

ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ
Басейнова дирекция Източнобеломорски район
Доклад за Оценка на Въздействието върху Околната Среда
Закон за Опазване на Околната Среда
Инвестиционно предложение
Комплексно Разрешително
Най-Добри Налични Техники
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда
Отпадъчни води
Оценка на Въздействието върху Околната Среда
Повърхностно водно тяло / Подземно водно тяло
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване
План за управление на речните басейни
Районна здравна инспекция
Район със значителен потенциален риск от наводнения
Регионален Исторически Музей
Областно Управление „Пожарна безопасност и защита на населението”
Polypropylene
Polyethylene – high density
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 Информация за „Химиндъстриис” ООД
„Химиндъстриис” ООД
Възложител:
гр. София 1000, ул. „Лайош Кошут” № 37, ет. 2, ап.3
Рег. Адрес:
гр. София 1000, ул. „ Г.С.Раковски“ № 157, ет. 2, ап. 4
Адрес за кореспонденция:
БУЛСТАТ:
204007186
Кирил Филипов
Управител:
Лице за контакт по ДОВОС: Антоанета Миланова
0889 22 83 82;
Телефон:
atmcp@abv.bg
Е-mail:
1. ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ,
ВКЛЮЧВАЩО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗМЕРА, ЗАСЕГНАТАТА ПЛОЩ,
ПАРАМЕТРИТЕ,
МАЩАБНОСТТА,
ОБЕМА,
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА,
ОБХВАТА, ОФОРМЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В
НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ
1.1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Инвестиционното предложение, което е ново по своя характер, е свързано с
изграждане на технологичен комплекс за следните дейности:
 производство на етерични масла – до 0.5 тона на денонощие,
 производство на въглеводородни разтворители (до 10 тона на денонощие) и
спирт (до 10 тона на денонощие);
В предходен етап от процедурата, ИП включва изграждането и на ремонтно-механичен цех.
Дейността на ремонтно-механичния цех няма пряко отношение към реализацията на
настоящото ИП и се планира да се реализира като първи етап от реализацията на
инвестиционната инициатива на Възложителя. В тази връзка е процедирана Глава шеста по
ЗООС чрез уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми. С писмо на РИОСВ - Стара Загора, е изразено
становище, че не е необходимо провеждане на процедура по глава шеста от ЗООС за ПУППРЗ за складови и производствени дейности в ПИ № 024023 в землището на с. Мамарчево,
община Болярово, област Ямбол.
Дейността на ремонтно-механичния цех се разглежда като дейност, която може да укаже
кумулативно въздействие върху околната среда с производствената дейност на етерични
масла, въглеводородни разтворители и спирт.
Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот 024023, в землището на с.
Мамарчево, с ЕКАТТЕ 46958, община Болярово, област Ямбол, с площ на имота от 29,200
дка. Имотът е собственост на „Химиндъстриис“ ЕООД.
По-долу е представено кратко описание на планираната дейност:
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА:
Суровината за етерични масла са различни етерично маслени култури, лавандула,
маточина, кориандър, анасон и др. Етерично маслените култури ще се преработват
посредством дестилация с водна пара.
Събиране на суровината ще се извършва в района на технологичния комплекс.
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Подготовката за екстракция представлява раздробяване/ смилане на растителната маса
със силажорезка.
Екстракцията на маслата се осъществява чрез процеса дестилация. Дестилацията се
извършва в специален съд (казан) снабден с перфорирано дъно през което се подава водна
пара, капак с парова тръба, свързана с кондензатор. Преминалите през кондензатора водни
пари се кондензират и събират във флорентински съд, в който етеричното масло увлечено от
водните пари се разделя от подмаслената вода.
Готовият продукт се съхранява в съдове от неръждаема стомана с обем до 100 литра.
По-подробно описание на производствения процес е дадено в точка 1.8.1.
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЪГЛЕВОДОРОДНИ РАЗТВОРИТЕЛИ
Представлява процес на фракционна дестилация на смеси. Суровината за
производството на разтворители са газови кондензати получени при производството на
природен газ. Това е бензино подобна фракция с примерен състав: наситени и не наситени
въглеводороди с дължина на въглеродната верига С5÷С12.
Суровината за производството на разтворители ще се доставя до производствената
площадка с автоцистерни. Съхранението ще бъде в подходящи резервоари с обем до 100 m3,
при спазени противопожарни мерки и изисквания.
Разделянето на отделните продукти се извършва чрез загряване на суровината до
температурата на изпаряване на съответния разтворител, кондензиране на изпарилата се
фракция и отвеждане чрез директна връзка (тръбопровод) до съответния резервоар за готов
продукт.
При този вид операции не съществува опасност от увреждане на околната среда или
застрашаване живота и здравето на населението в района, тъй като целия процес протича при
контролирани условия и в херметично изолирана среда.
Произведените продукти ще се използват като разтворители за производството на бои
и лакове.
Инсталацията за производство на разтворители включва резервоари за съхранение на
суровината и продуктите, апарати за дестилация и разделяне на суровината на компоненти.
На площадката ще се разположи складово стопанство за готов продукт, което да
обезпечи производствения процес до пълно преработване на суровината. Предвижданията са
на площадката да се съхраняват минимални количества от произведените продукти, тъй като
очакваната реализация на продукта е за ежеседмични продажби на произведеното
количество и транспортиране извън границите на предприятието, т.е. предвижда се до 25%
запълване на капацитета на резервоарното стопанство за готов продукт.
По-подробно описание на производствения процес е дадено в точка 1.8.1.
ПРОИЗВОДСТВОТО НА СПИРТ/ ЕТАНОЛ:
Производството ще бъде ферментационно от зърнена суровина, ечемик, жито и
царевица. Суровината ще се доставя от производители в района. Ще се съхранява в
собствено складово стопанство.
Преработката включва пресяване/ класифициране и раздробяване/ смилане на
зърното, разваряване в непрекъснат разварник, охлаждане и озахаряване с амилотични
ензимни препарати, ферментация и дестилация в три колонна дестилационна система.
Озахаряването се извършва непрекъснато в проточен апарат. Ферментацията ще е
непрекъсната в проточни ферментатори. Дестилационната система се състои от бражна
8
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колона, епюрационна колона, спиртна колона. Колоните са снабдени с изпарители,
дефлегматори, хладници и др.
По-подробно описание на производствения процес е дадено в точка 1.8.1.
Зоните свързани с производствения процес са представени на Фигура 1.3-2.
РЕМОНТ И ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ:
В ремонтно- механичният цех ще се извършва ремонт и производство на метални
изделия.
Суровините за производството и произведената продукция ще се съхраняват в
предвидените в ПУП-ПРЗ складови площи.
1.2.ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ/ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
При разработване на инвестиционното предложение е съобразен Общинския план за
развитие на Община Болярово за периода 2014-2020 г.
Към момента Община Болярово е в процедура по изготвяне на Общ устройствен план,
съответно общината не разполага с действащ такъв. Съгласно проекта на Общия устройствен
план, имотът, предмет на инвестиционното предложение, е посочен за възможна промяна на
предназначението на земята.
Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в границите на имот №
024023, в землището на с. Мамарчево. За имота се разработва Подробен устройствен план –
План за регулация и застрояване за складови и производствени дейности с цел изграждане
складове и ремонтно механичен цех. В ремонтно механичния цех ще се извършва ремонт и
производство на метални изделия.
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, на чиято територия се предвижда изграждането на Технологичен
комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт, се
намира в ПИ № 024023, в землището на с. Мамарчево ЕКАТТЕ 46958, община Болярово,
област Ямбол.
Имотът се намира в местността „Болярски път“ при граници и съседи:
 ПИ № 000317, пасище мера
 ПИ № 000337, полски път
 ПИ № 000321, Дере, овраг, яма;
 ПИ № 024024, Нива.
В непосредствена близост от север минава третокласен път от Републиканската пътна
мрежа III-7904.
На Фигура 1.3-1 е представено местоположението на площадката на
инвестиционното предложение спрямо урбанизираната територия на с. Мамарчево.
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Фигура 1.3-1 Местоположение на площадката на ИП спрямо урбанизираната територия
на с. Мамарчево
На Фигура 1.3-2 е представена площадката на инвестиционното предложение и
сградите и съоръженията, които ще бъдат изградени за целите на настоящото инвестиционно
предложение.

Фигура 1.3-2 Разположение на съоръженията на територията на площадката на
инвестиционното предложение
Най-близката жилищна територия е с. Мамарчево, като жилищните сгради отстоят на
разстояние над 1 100 m западно от границите на предприятието. Общинският център, гр.
Болярово е разположен на разстояние над 2,5 km север-североизточно от границите на
обекта.
Най-близките чувствителни обекти с обществено предназначение са:
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кметство на с. Мамарчево (поз. 1 на Фигура 1.3-3) – на разстояние над 1 400 m
западно от границите на обекта;

ЦДГ Здравец, гр. Болярово (поз. 4 на Фигура 1.3-3) – на разстояние над 2,8 km
север-североизточно;

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

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

Фигура 1.3-3 Местоположение на площадката на ИП и отстояния до най-близките
населени места и чувствителни обекти
1.4.ИНФРАСТРУКТУРА
За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на
нова пътна инфраструктура. Достъпът до площадката на ИП е осигурена по съществуващата
пътна мрежа – третокласен път от Републиканската пътна мрежа III-7904. Имотът ще бъде
електроснабден чрез изграждането на нов трансформаторен пост в ПИ 024023 по КВС на с.
Мамарчево.
Предвижда се изграждането на канализация и водоснабдителна мрежа (вкл. собствен
водоизточник за производствени води).
Новата инфраструктура в имота включва: електро трансформатор, сондаж за вода,
водоохладителен басейн с водоохладителни кули, вътрешни пътища и пътна връзка в
обслужващата зона на път III-7904 „Кръстовище път II-79 М. Шарково-Воден-Странджа“ при
km 1+605 дясно, сграда с офиси и битови помещения.
1.5.НЕОБХОДИМИ ПЛОЩИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ
Площта на имота – 29,200 дка е достатъчна, за да бъде реализирано инвестиционното
предложение.
За целите на инвестиционното предложение ще бъдат изградени посочените на
Фигура 1.3-2 съоръжения. Площта на терена е достатъчна, за да бъде реализирано
инвестиционното предложение. Теренът предлага достатъчно място за изграждане на подход
към склада за готова продукция за експедиция.
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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.
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.
Таблица 1.6-1 Необходим персонал по време на строителство
Етапи
I
II
III
IV
V
VI

Дейности
Подготовка и мобилизация на екипа
Почистване на терена, изграждане на подземни комуникации и
електро-преносна мрежа
Изграждане на надземни комуникации
Монтаж на основното оборудване
Монтаж на спомагателното оборудване
Пуск, наладка и въвеждане в експлоатация

Необходим персонал
10
10
10
10
10
5

1.6.2. Експлоатация
Общата численост на експлоатационния персонал на площадката ще бъде до 120
човека, от които:

3 екипа по 6 работника на дневна и нощна смяна към инсталацията за
производство на етерични масла/ 12 служителя в денонощие или общо 36 човека;

3 екипа по 8 работника на дневна смяна и 6 човека на нощна смяна към
инсталацията за производство на етанол/ 14 служителя в денонощие или общо 42 човека;

3 екипа по 6 работника на дневна смяна и 4 човека на нощна смяна към
инсталацията за производство на въглеводородни разтворители/ 10 служителя в денонощие
или общо 30 човека.

Персонал за административни дейности и ремонтно-механичен цех – 10
човека.
Работният процес ще бъде на две смени по 12 часа, а персонала за административни
дейности – с едносменен режим на работа.
1.6.3. Закриване и рекултивация
Производствената площадка ще се експлоатира минимум 15 години, след което в
зависимост от пазарните условия е възможно на базата на разработен проект за
рехабилитация да се реконструира с цел промяна на целевия продукт или повишаване на
ефективността на производството.
1.7.ОПИСАНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В
НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ И АКО Е ПРИЛОЖИМО - НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО СЪБАРЯНЕ И
РАЗРУШАВАНЕ, КАКТО И ИЗИСКВАНИЯТА ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДИТЕ И ЗЕМНИТЕ
НЕДРА - НА ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО И НА ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Изграждането на новата инсталация не е свързано със събаряне и разрушаване на
стари постройки.
За обекта няма забрани за строителство или за предвижданата дейност.
Строителните дейности са подробно описани в т. 1.6.1. Предвижданите за използване
водни ресурси са описани в т. 1.8.6.
12

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

Използваните ресурси, суровини и материали по време на строителството са описани
в т. 1.8.4.1, 1.8.5.1 и 1.8.5.2.
1.8.ОПИСАНИЕ

НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА

ИНВЕСТИЦИОННОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ВСИЧКИ

ПРОЦЕСИ

И

ДЕЙНОСТИ),

НАПРИМЕР

ЕНЕРГИЙНИ НУЖДИ И ИЗПОЛЗВАНА ЕНЕРГИЯ, ЕСТЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВОДИТЕ, ЗЕМНИТЕ
НЕДРА, ПОЧВИТЕ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ)

1.8.1. Описание на основните характеристики на производствения процес
Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на технологичен комплекс за
следните дейности:

производство на етерични масла – до 0.5 тона на денонощие,

производство на въглеводородни разтворители – до 10 тона на денонощие,

производство на спирт – до 10 тона на денонощие и
По-долу е представена подробна информация за различните процеси, които ще се
извършват на площадката:
Производство на етерични масла:
Етерично маслените култури ще се преработват посредством екстракция с водна пара.
Суровината ще се набавя от местни производители в района на технологичния комплекс.
Съхранението на суровината ще бъде на площадка на технологичния комплекс, като се
предвижда времето за съхранение да е минимално. Подготовката за екстракция представлява
раздробяване на растителната маса със силажорезка. Екстракцията се извършва в специален
дестилационен съд (казан) снабден с перфорирано дъно през което се подава водна пара,
капак с парова тръба, свързана с кондензатор. Преминалите през кондензатора водни пари се
кондензират и се охлаждат в охладител. Кондензатът се събира във флорентински съд, в
който етеричното масло увлечено от водните пари се разделя от подмаслената вода. Готовият
продукт се съхранява в съдове от неръждаема стомана с обем до 100 литра.
Производството изисква силажорезка, парогенератор (парен котел), казан,
кондензатор и флорентина.
Охлаждащата вода необходима за кондензатора е оборотна от охладителен басейн и
се добавя от собствен водоизточник чрез сондаж.
Парогенераторът ще използва възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, слама
и др. растителни селскостопански продукти.
Отпадъците и въздействието на околната среда са ограничени до получаване на
екстрахирана растителна маса. Тя ще се използва за гориво за парогенератора след
изсушаване и пелетиране.
Предвиденият годишен обем на производството е до 2000 kg.
На следващата Фигура 1.8-1 е представена схема на инсталацията и съоръженията за
производството на етерични масла:
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Фигура 1.8-1 Схема на производството на етерични масла
Персонал
Производството на етерични масла е с денонощен режим. На смяна продължаваща 12
часа са необходими шест работника.
За насипване на един кош са необходими двама работника без специална
квалификация и един работник правоспособен за работа с мотокар/газокар или друг вид
челен товорач.
За зареждането на кош в казана и изваждането му са необходими двама работника
обучени за работа с подемни съоръжения (кран).
За работа с парния котел, контролно измервателните прибори и управлението на
процесите е необходим един работник квалифициран за работа за съдове под налягане.
Производство на въглеводородни разтворители
Представлява процес на фракционна дестилация на смеси. Суровината за
производството на разтворители са газови кондензати получени при производството на
природен газ. Това е бензинно подобна фракция с примерен състав: наситени и ненаситени
въглеводороди с дължина на въглеродната верига С5-С12. Ще се съхраняват в подходящи
резервоари с обем до 100 m3, при спазени противопожарни мерки и изисквания.
Преработката представлява фракционна дестилация до температура 240-250ºС.
Процесът протича при загряване на суровината в тръбен нагревател, еднократно изпаряване
в изпарител, фракциониране на парите в дестилационна колона и кондензация в дефлегматор
(кондензатор).
Кондензатът се охлажда и готовият продукт се съхранява в резервоари по 50 m 3.
Посредством добавяне на етилацетат и бутилацетат разтворителите се кондиционират.
Процедурата се налага, за да се повиши разтварящата способност на продукта. При смесване
на въглеводороди и естери не настъпват химически взаимодействия. Смесването се извършва
директно в резервоарите за съхранение на готовите разтворители.
На Фигура 1.8-2 е представена схема на инсталацията и съоръженията за
въглеводородни разтворители:
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Фигура 1.8-2 Схема на производството на въглеводородни разтворители
Производството изисква резервоарно стопанство, тръбен нагревател, дестилационни
колони, дефлегматори (кондензатори), охладители, помпи и др. Охлаждащата вода ще бъде
оборотна от охладителен басейн. Загряването на суровината в тръбния нагревател ще бъде с
течно котелно гориво или с използването на възобновима растителна суровина.
Резервоарното стопанство ще бъде за съхранение на изходната суровина и на
произведените разтворители. Предвижда се монтиране на 4 цистерни по 100 m3 за суровина –
вертикални, изработени от листова стомана, с диаметър 4 700 mm и височина 5 900 mm.
Произведените разтворители ще се съхраняват в 6 цистерни по 50 m3 – вертикални,
изработени от листова стомана, с диаметър 4000 mm и височина 4100 mm.
Отделно, на площадката ще се съхраняват етилацетат и бутилацетат във варели, с
максимален общ капацитет 3 t.
Тръбният нагревател представлява тръбна пещ с обща (радиантна конвективна)
повърхност 22 m2. За суровина за горене ще използва с предимство раздробена слама, а като
допълващо гориво – течно котелно гориво.
Производство на етанол/ спирт:
Ще бъде ферментационно от зърнена суровина. Суровината ще се доставя от
производители в района. Ще се съхранява в собствено складово стопанство.
Преработката включва класифициране и раздробяване на зърното във валцова
мелница, смесване на зърненото брашно с вода до каша в смесител, разваряване в
непрекъснат разварник, охлаждане в изпарител и охладител и непрекъснато озахаряване в
проточен апарат озахарител с амилотични ензимни препарати. Готовата озахарена зърнена
каша се подава с помпаза ферментация.
При процеса на дестилация се отделя вода, етилацетат, метанол и фузелово масло.
Водата се използва повторно за разваряването на смляната зърнена суровина. Етилацетатът,
метанолът и фузеловото масло се използват като разтворители. Отпадъци и въздействие
върху околната среда не се очакват.
Готовият продукт ще се съхранява в два резервоара с обем от по 50 m3 – вертикални,
изработени от неръждаема стомана, с диаметър 4 000 mm и височина 4 100 mm.
Максималният обем съхраняван спирт на площадката е 100 m3.
Схема на процеса на дестилация е представена на Фигура 1.8-3:
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Фигура 1.8-3 Схема на производството на спирт (дестилация)
Необходимата за производството топлинна енергия ще се получава чрез изгарянето на
растителна суровина – раздробена слама в парогенератор с мощност на горивната уредба 2
MW.
1.8.2. Основни режими на работа
Предвижда се новата инсталация да работи в един основен цикъл на натоварване непрекъснат.
Технологичният процес на предприятието ще се води на две смени по 12 часа или
общо 24 часа. Годишно инсталацията ще работи 7 200 часа.
1.8.3. Основни съоръжения и технологични процеси
1.
Производствена част /вж. Фигура 1.3-2/:
Инсталация за производство на етерични масла:

силажорезка – за раздробяване на суровината;

дестилационен съд – за екстракция на суровината;

парогенератор – за производство на пара необходима за екстракцията;

кондензатор;

охладител;

флорентински съд – разделя етеричното масло увлечено от водните пари от
подмаслената вода.
Инсталация за производство на въглеводородни разтворители:

тръбен нагревател – загрява суровината до необходимата температура;

изпарител ;

дестилационна колона;

дефлегматор/ кондензатор;

охладител.
Инсталация за производство на етанол:

класификатор – за отделяне на примесите в суровината;

валцова мелница – раздробяване на зърното;

смесител – смесване на зърненото брашно с вода;

разварник;

охладител;
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озахарител;

ферментатори;

дестилационна система/ колонни дестилатори – колоните са снабдени с
изпарители, дефлегматори, хладници и др.

парогенератор;

охладителна кула
2.

Складова част /вж. Фигура 1.3-2/

3.

Административна сграда /вж. Фигура 1.3-2/:

Необходимата топлоенергия/ пара за инсталациите ще се осигури от общо три
горивни инсталации за производство на пара:

парогенератор с номинална топлинна мощност 0,85 MW за производство на
пара при производството на етерични масла;

парогенератор с мощност на горивната уредба 2 MW за производството на
етанол;

една тръбна пещ с номинална топлинна мощност 0,85 MW за производството
на въглеводородни разтворители.
Горивото, което ще се изгаря е възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, слама
и др. растителни селскостопански продукти, а като допълващо гориво – течно котелно
гориво.
4.
Производствено хале /вж. Фигура 1.3-2/:
В производственото хале ще се извършват дейностите по ремонт и производство на
метални изделия.
1.8.4. Основни суровини и материали
1.8.4.1.
При строителството
В етапа на строителство ще са необходими следните основни материали:
 строителни материали - бетон, цимент, вар, материали за хидроизолация,
асфалт;
 полипропиленови тръби PP и PE-HD с различен диаметър;
 тръбопроводи за основните комуникации.
Материалите ще се доставят с камиони като се ползва съществуващата пътна мрежа.
1.8.4.2.
При експлоатацията
Основните суровини и материали, които са необходими за правилната работа на
Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и
спирт и ремонтно-механичен цех са:
 Електроенергия – ще бъде изграден нов трансформаторен пост, който ще се свърже
със съществуващата електропреносна мрежа;
 Вода за промишлени нужди – от сондаж в границите на имота;
 Вода за битово-питейни цели – ще бъде изградено водопроводно отклонение от
съществуващия хранителен водопровод на с. Мамарчево;
 Суровините за производството на етерични масла са етерично маслени култури;
 Суровините за производството на въглеводородни разтворители са газови кондензати,
етилацетат, бутилацетат;
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Суровините за производство на спирт са зърнени култури, амилотични ензимни
препарати.
Допълнително в процеса за производство на етанол ще се използват:
концентрирана сярна киселина – 2 kg/денонощие;
натриева основа – 2 kg/денонощие;
супер фосфат – 10 kg/денонощие;
дрожди – 2 kg/денонощие.

Предвижда се водата за промишлено водоснабдяване да бъде:
до 50 m3/d свежа вода за допълване на загубите от изпарение при охлаждане,
при смесването на зърненото брашно с вода, за измиване и пропарване на съоръженията за
производството на етанол;
до 58 m3/d свежа вода за производството на пара за екстракция на суровината
при производствения процес на етерични масла. За кондензация и охлаждане са необходими
2 m3/h вода, която е оборотна. Предвиждат се до 5 m3/d свежа вода за допълване на загубите
от изпарение при охлаждане, за измиване и пропарване на съоръженията. Общо 63 m3/d
свежда вода;
до 3 m3/h вода за охлаждане при производството на въглеводородни
разтворители. Водата е оборотна, като за допълване на загубите от изпарение при охлаждане
ще са необходими до 7.2 m3/d свежа вода.
Qмакс. – 120.2 m3/d. Вода за производствени нужди ще се осигури от новопроектиран
сондаж в границите на имота. Сондажът е предвиден да се разположи в североизточната част
на имота, в непосредствена близост до производственото хале.
Въздействието върху компонентите на околната среда от необходимия обем вода е
оценено в Раздел 4 на ДОВОС.
1.8.4.3.
При извеждане от експлоатация и закриване
Поради дългия експлоатационен период на съоръженията, количествена сметка за
извеждане от експлоатация и необходимите материали за рекултивацията на площадката ще
бъдат дадени в плана за рекултивация, който ще се разработи непосредствено преди
извеждането от експлоатация на съоръженията, за да може да се спазят изискванията на
законодателството към момента.
1.8.5. Използвани енергоносители
1.8.5.1.
Електрическа и топлинна енергия
По време на строителството се предвижда използване на електроенергия за
захранването на електрооборудването за дейностите по монтаж на съоръженията.
Захранването ще става от нов трафопост, който ще бъде присъединен към
електроразпределителната мрежа – стълб № 190/13/6/16, извод СН „Болярово“, подстанция
„Елхово“.
По време на експлоатация ще се използва електрическа енергия за захранване на
съоръженията, която ще се осигури от новоизградените комуникации. Необходимата
мощност за технологичния комплекс е 250 kW.
Необходимата топлоенергия ще се доставя от общо три горивни инсталации за
производство на пара. Горивото, което ще се изгаря е възобновяемо растително гориво,
18

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

дърва за огрев, слама и др. растителни селскостопански продукти, а като допълващо гориво –
течно котелно гориво.
1.8.5.2.
Горива
За работата на строителната техника по време на строителството и обслужващата
техника по време на експлоатацията ще се използват дизелово гориво, бензин и смазочни
масла.
Горивото, което ще се изгаря в горивните инсталации на площадката е възобновяемо
растително гориво, дърва за огрев, слама и др. растителни селскостопански продукти, а като
допълващо гориво – течно котелно гориво.
По време на експлоатация гориво ще се използва за транспортните средства, като не
се предвижда зареждане на територията на площадката.
Като гориво за трите горивни източника за производство на пара ще се използва с
предимство раздробена слама, а като допълващо гориво – течно котелно гориво.
1.8.6. Източници на водоснабдяване. Водни количества. Баланс на водите
Водопроводна мрежа на площадката, на която ще се реализира инвестиционното
предложение ще бъде за питейно-битови, производствени и противопожарни нужди и ще
бъде изградена с РЕ-HD тръби. Изпълнението на водопровода ще се извърши поетапно, като
ще се привърже към необходимите съоръжения.
Съгласно становище на ВиК дружеството водовземането за питейно-битови нужди
може да се осъществи от хранителния водопровод на с. Мамарчево с диаметър ф150
mm/АЦ/, на дълбочина 1,20 m, след общия водомер за селото, чрез изграждане на уличен
водопровод и водопроводно отклонение от него.
Водата за производствени нужди (охлаждаща вода и вода за пара) ще се осигури от
собствен водоизточник чрез сондаж. Географските координати на сондажа са както следва:
северна ширина 42° 7'15.59"
източна дължина 26°48'0.05"
За целите на ИП е необходимо да се издаде разрешително за водоснабдяване на
производствената площадка, на която ще се реализира инвестиционното предложение.
Предвидени са следните инженерни съоръжения:
охладителен басейн, като водата в него ще се съхранява и като резерв за
противопожарни нужди;
дренажен резервоар за аварийни ситуации и разливи на оборотна вода,
суровини или продукти, снабден с кало-маслоуловител;
вътрешноплощадкова ВиК мрежа.
В резултат на извършваните дейности на производствената площадка ще се формират
битово-фекални отпадъчни води от жизнената дейност на служителите и работниците, и
отпадъчни води от измиване и пропарване на съоръженията за производство на етерични
масла и етанол. Предвидена е изгребна водонепропусклива яма в границите на имота, където
те ще се заустват. За водите от измиване и пропарване е предвидено пречиствателно
съоръжение (кало-маслоуловител) с обем 10 m3, след което ще се заустват в изгребната
водонепропусклива яма.
Количествено и качествено описание на генерираните отпадъчни води е направено в
точка 1.9.2.
19

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

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 ще се дължи главно на изпусканите в атмосферата с
изгорелите газове от ДВГ замърсители – СО, NOx, SO2, въглеводороди, сажди и прах.
Прах ще се генерира при строежа на сградите/фундаменти за съоръженията,
изкопните и други земни работи, разтоварване и претоварване на насипни материали, и
други строителни дейности. 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
Замърсяването на въздуха ще бъде от организирани източници на замърсяване. За
нормалната работа на инсталациите в обхвата на ИП са предвидени общо три горивни
инсталации за производство на пара:

парогенератор с номинална топлинна мощност 0,85 MW за производство на
пара при производството на етерични масла;

една тръбна пещ с номинална топлинна мощност 0,85 MW за производството
на въглеводородни разтворители;

парогенератор с мощност на горивната уредба 2 MW за производството на
етанол.
При изгарянето на растително гориво (дърва за огрев, слама и др. растителни
селскостопански продукти) се очаква генериране основно на прах, което налага
предвиждането на пречиствателно съоръжение. За постигането на съответната НДЕ /Норми
допустими емисии/ за прах ще бъде монтиран мокър скрубер с циклон към всяко изпускащо
устройство.
1.9.1.3.
При закриване и рекултивация
През фазата на закриване и рекултивация не се очаква да има организирани източници
на отпадъчни газове.
1.9.2. Генерирани отпадъчни води – количествена и качествена оценка
1.9.2.1.
При строителство
Предвижда се използване на химически тоалетни, които ще се почистват на базата на
график.
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1.9.2.2.
При експлоатация
В етапа на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква генериране на
отпадъчни води от персонала работещ на площадката – битово-фекални води и от измиване
на съдовете за производство на етерични масла и етанол. При производството на
въглеводородни разтворители не се формират отпадъчни води.
Не се предвижда заустване на производствени отпадъчни води, вкл. в случай на
аварийни ситуации и гасене на пожар. Няма да се заустват и битово-фекални отпадъчни
води.
От площадката на инсталацията ще се формират и условни чисти дъждовни води,
които ще се улавят чрез изградената дренажна система за дъждовните води.
Канализация:
Канализацията на площадката ще бъде разделна:
за битов-фекални води;
за производствени;
и атмосферни води;
Канализацията за дъждовни и условно-чисти води ще ги отвежда към вкопан
резервоар, който периодично ще се почиства от фирма.
1.9.2.3.
При закриване и рекултивация
Специфицирането и описанието на отпадъчните води по време на закриване и
рекултивация следва да бъде дадено в Плана за извеждане от експлоатация и рекултивация
на площадката.
1.9.3. Генерирани твърди отпадъци – количествена и качествена оценка
1.9.3.1.
При строителство
По време на строителството се очаква да се генерират неопасни отпадъци - твърди
отпадъци от инертни строителни материали (тухли, бетонови парчета, дървени парчета,
арматура), отпадъци от метален скрап, отпадъци от опаковки и битови отпадъци.
Отпадъците от опаковки следва да се предадат за рециклиране въз основа на договор с
фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/
за транспортиране и предаване за последващо третиране. Същевременно, още от етапа на
строителство следва да се въведат и изискванията на ЗУО за разделно събиране на
отпадъците от опаковки, съгласно чл. 33, ал.4 от ЗУО.
Управлението на строителните отпадъци трябва да се съобрази с изискванията на
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали (Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.).
Битовите отпадъци следва да се събират и предават за последващо третиране въз
основа на установения ред в Община Болярово.
1.9.3.2.
При експлоатация
Образуваните на площадката отпадъци ще бъдат производствени, общи (предимно
опаковки), битови и от строително-ремонтни работи.
Производствени отпадъци:
Отпадък с код 02 03 04 - материали, негодни за консумация и преработване
Образува се от почистване на използваната суровина (зърно) в инсталацията за
производство на етанол, както и негодна слама.
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Съставът на отпадъка е растителен и не притежава опасни свойства.
Отпадък с код 02 01 03 - отпадъци от растителни тъкани
Образува се от почистване на използваната суровина (етерично маслени култури) в
инсталацията за производство на етерични масла.
Съставът на отпадъка е растителен и не притежава опасни свойства.
Отпадък с код 10 01 01 - сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на
пепел от котли, упомената в 10 01 04)
Образува се в резултат от експлоатацията на тръбната пещ в инсталацията за
производство на въглеводородни разтворители и парогенераторите за производство на пара в
производствения процес на етанол и етерични масла, при изгаряне на гориво биомаса.
Съставът на отпадъка е растителен (пепел от изгаряне на слама) и не притежава
опасни свойства.
За този отпадък има установена практика за използването му като продукт –
подобрител за почви. Пепелта отговаря на изискванията на Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1,
т. 2 от Наредбата за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от
пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието и Приложение № 4 към чл.
9, ал. 1 от същата наредба. След въвеждане в експлоатация на инсталацията и образуване на
отпадъка, ще се проведе процедура по неговото охарактеризиране.
Отпадък с код 10 01 03 – увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена
дървесина
Образува се в резултат улавянето на летящата пепел от изгарянето на възобновяемо
растително гориво (дърва за огрев, слама и др. растителни селскостопански продукти) в
тръбната пещ към инсталацията за производство на въглеводородни разтворители и
парогенераторите за производство на пара в производствения процес на етанол и етерични
масла.
Съставът на отпадъка е растителен (пепел от изгаряне на слама) и не притежава
опасни свойства.
Отпадък с код 16 01 17 – черни метали
Образува се в резултат на дейността ремонт и производство на метални изделия в
ремонтно-механичния цех.
Отпадък с код 16 01 18 – цветни метали
Образува се в резултат на дейността ремонт и производство на метални изделия в
ремонтно-механичния цех.
Металните отпадъците, които ще се образуват от дейността са 100% подлежащи на
рециклиране.
Отпадъци, образувани общо на площадката:
Отпадък с код 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки
Отпадък с код 15 01 02 - пластмасови опаковки
Отпадък с код 15 01 03 - опаковки от дървесни материали
Отпадък с код 15 01 05 - композитни/многослойни опаковки /алуминиево и PVC
фолио/
Опасни отпадъци, образувани общо на площадката:
Отпадък с код 13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа
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Отпадък с код 13 02 05* - нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки
на минерална основа
Отпадък с код 13 05 08* - смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни
сепаратори
Отпадък с код 15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или
замърсени с опасни вещества
Отпадък с код 15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали (включително маслени
филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни
вещества
Битови отпадъци:
Отпадък с код 20 03 01 – Смесени битови отпадъци
Отпадъци от строителни и ремонтни дейности:
Отпадък с код 17 04 07 - смеси от метали
Битовите отпадъци, събрани смесено, ще се предават за депониране на Регионално
депо за отпадъци - Ямбол.
Площадките за временно съхранение на отпадъците, ще се обозначат и надпишат,
включително на или над съответните контейнери е ще бъде посочено наименованието и кода
на отпадъка. За безопасно управление на опасните отпадъци, работниците, отговорни за
тяхното третиране следва да бъдат снабдени с лични предпазни средства (ЛПС) и да
преминат през начален и периодичен инструктаж.
Опасните отпадъци временно ще се съхраняват на територията на производствената
площадка на обособени за целта места и след натрупване на определени количества ще се
предават за последващо третиране на фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 на ЗУО,
въз основа на договори.
Съгласно чл. 8 на ЗУО, предаването и приемането на производствените, строителните
и опасните отпадъци ще се извършват само въз основа на писмен договор с лица
притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35
на ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците.
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.
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.
Вибрации
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Някои строителни дейности могат да бъдат източник на вибрации разпространявани в
земята, които да станат причина за въздействие върху близки обекти. Типични дейности,
които биха довели до вибрационно въздействие са уплътняването, и разбиването.
Влиянието върху близки обекти от вибрационни дейности е функция от източника на
вибрации и траекторията на разпространението им до обекта, като големите разстояния
редуцират въздействието. Поради големите разстояния до съседни обекти на въздействие и
защита (с. Мамарчево и гр. Болярово) няма вероятност вибрациите от строителни дейности
да окажат въздействие.
1.9.4.2.
При експлоатация
Шум
Основни източници на шум в новата инсталация ще са въздушни вентилатори,
компресори, помпи, ел. двигатели, охладителни кули, мелници, парогенератори/тръбна пещ,
вътрешнозаводски транспорт и др. Очаква се шумът в работната среда да бъде под
установената норма от 85 dB(А).
Изхождайки от типа на оборудването, което ще се използва, по границите на
площадката еквивалентното ниво на шум не се очаква да превишава допустимите норми от
70 dB(А).
Вибрации
При нормална експлоатация не се очаква да има възникване на вибрации.
Не е възможно да има разпространение на вибрации до най-близко разположените
обекти на въздействие (с. Мамарчево и гр. Болярово), намиращи се на разстояние над 1100 m.
Електромагнитни лъчения
При нормална експлоатация на новата инсталация не се очаква генериране на
електромагнитни лъчения.
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.
1.10. РИСК ОТ АВАРИИ
На територията на новата инсталация могат да възникнат локални, местни и крупни
производствени аварии в случай на:
 Земетресения - Районът попада в зона на сеизмична интензивност VII по скалата
на Медведев-Шпонхойер-Карник (МШК), което е свързано с умерен риск от
повреди при земетресение;
 Тежки зимни условия, свързани със снегонавявания и обледявания;
 Аварии с опасни химични вещества – на площадката на дружеството няма условия за
възникване на голяма авария;
 Пожари.
1.11. МЕРКИ

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ И НЕПРЕДВИДЕНИ

СЪБИТИЯ

Мерките, които са предвидени за предотвратяване и реагиране при инциденти и
непредвидени събития са:
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изграждане на обваловки на всички резервоари с опасни вещества.
Обваловките е необходимо да бъдат изчислени за пълно задържане на съдържанието на
съответния резервоар при евентуален пробив;

изграждане на водопроводна мрежа за противопожарни нужди;

изграждане на резервоар за противопожарни нужди;

изграждане на система за пожарогасене, която да покрива пожароопасните
зони;

осигуряване на допълнителни подръчни противопожарни средства;

осигуряване на система от предпазни клапани на тръбите за леснозапалими
течности;

изготвяне на авариен план за предприятието и изграждане на Аварийна група
и/или Кризисен щаб или др. за провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи в случай на възникнала авария

извършване на огневи дейности в пожароопасните зони единствено след
обезопасяването им

спазване на общите правила за пожарна безопасност

осигуряване на лични предпазни средства за защита на персонала

провеждане на обучение и тренировки на персонала за поддържане на
готовността за действие при аварии

извършване на периодични огледи на тръбопроводите с опасни химични
вещества /ОХВ/. Огледи се извършват и от изпълнителския персонал по време на работа
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.
2. ОПИСАНИЕ НА РАЗУМНИ АЛТЕРНАТИВИ (НАПРИМЕР ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ДЕЙНОСТИТЕ, ТЕХНОЛОГИЯТА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, РАЗМЕРА И
МАЩАБА), ПРОУЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО СА ОТНОСИМИ ЗА
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕГОВИТЕ СПЕЦИФИЧНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ, И ПОСОЧВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ИЗБРАНИЯ
ВАРИАНТ,
КАТО
СЕ
ВЗЕМАТ
ПРЕДВИД
ПОСЛЕДИЦИТЕ
ОТ
ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА
2.1.НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА
Нулевата алтернатива означава инвестиционното предложение да не се осъществи.
Това означава да не се реализира дейността, която е допустима в съответствие с
предвижданията на проекта на Общия устройствен план на Община Болярово. Няма да се
реализират нови работни места, което има пряко отношение към подобряване стандарта на
живот за населението в района.
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2.2.АЛТЕРНАТИВИ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СЪГЛАСНО НАЙ-

ДОБРИТЕ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ (НДНТ)

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Директивата за комплексно
предотвратяване и контрол на замърсяването и Приложение № 4 на ЗООС, поради което
подлежи задължително на издаване на Комплексно разрешително. The BREF on Large
Volume Organic Chemicals (LVOC) разглежда производството на органични химикали в
секторите от Приложение 1 на Директива 2010/75/ЕС, а именно б) кислородсъдържащи
въглеводороди като алкохоли, алдехиди, кетони, карбоксилни киселини, естери и смеси от
естери, ацетати, етери, пероксиди и епоксидни смоли. В тази връзка е изготвено
допълнение (Приложение № 7) към ДОВОС на основание чл. 99а от ЗООС, в което е
направена оценка за използване на най-добри налични техники от инвестиционното
предложение в съответствие с изискванията на чл. 99а от ЗООС.
Избраната от Възложителя техника за осъществяване на инвестиционното
предложение „Изграждане на Технологичен комплекс за производство на етерични масла,
въглеводородни разтворители и спирт и ремонтно-механичен цех” е идентична с описаната
в НДНТ. Параметрите на инсталацията (консумация, емисии, отпадъци и т.н) и техните
стойности съответстват на НДНТ, поради което не е разглеждана алтернативна техника за
реализация на ИП.
2.3.АЛТЕРНАТИВНИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

НА

ЕЛЕМЕНТИТЕ

НА

ИНВЕСТИЦИОННОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За реализация на инвестиционното предложение е избран земеделски имот
собственост на Възложителя, който към момента не се обработва и може да бъде пригоден за
изграждане и експлоатация на предвидения технологичен комплекс. Поради близостта на
площадката до съществуващи комуникации в района (водопровод за питейна вода,
електропровод, изградена пътна инфраструктура), лесно може да бъде подсигурено
захранването с електрическа енергия, питейна и технологична вода, както и пречистването
на водоплътните резервоари за битово-фекални води и за дъждовните води. Възложителят,
още на най-ранен етап на формиране на идеята за настоящата инвестиция, е направил
проучване за подходящо местоположение за разполагане на технологичния комплекс, като е
провел консултации с Община Болярово и експлоатационните дружества в района.
Имотът е разположен в устройствена зона Смф (земеделска територия с допустима
промяна на предназначението) съгласно изготвения проект на ОУПО Болярово, като
изискванията за устройство на зоната не влизат в противоречие с инвестиционно
предложение на Възложителя.
Предвид изложеното, не са анализирани различни алтернативи по местоположение,
поради липсата на необходимост от разглеждане на такива, във връзка с което в ДОВОС не
са разгледани други алтернативи по местоположение.
2.4.ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ
1. Предлаганата за реализация технология е предмет на документ за „най-добри
налични техники“ и подлежи на издаване на Комплексно разрешително. В приложение към
ДОВОС е представена оценка за използване на „най-добри налични техники“ от
инвестиционното предложение в съответствие с изискванията на чл. 99а от ЗООС, където
еднозначно е доказано съответствието на предвижданията на инвестиционното предложение
с „най-добрите налични техники“ описани в BREF on Large Volume Organic Chemicals.
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2. Площадката, предложена за реализация на ИП се явява единствената подходяща, с
оглед на това, че теренът е наличен, но не се използва. Съгласно изготвения проект на ОУПО
Болярово, имотът е посочен като устройствена зона Смф - земеделска територия с
устройствен режим с допустима промяна на предназначението.
3. Нулевата алтернатива означава инвестиционното предложение да не се осъществи.
Това означава да не се реализират нови, временни и постоянни работни места.
3. ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ АСПЕКТИ ОТ ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА (БАЗОВ СЦЕНАРИЙ) И КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА
ВЕРОЯТНАТА ИМ ЕВОЛЮЦИЯ, АКО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО, ДОКОЛКОТО ПРИРОДНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ
БАЗОВИЯ СЦЕНАРИЙ МОГАТ ДА СЕ ОЦЕНЯТ ВЪЗ ОСНОВА НА
НАЛИЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАУЧНИ
ПОЗНАНИЯ
3.1.АТМОСФЕРА
Според климатичното райониране на България територията на Община Болярово
попада в два климатични района - Странджа и Долна Тунджа, на Континенталносредиземноморската климатична област. Районът се отличава с топло лято и мека зима,
малка годишна амплитуда на температурата на въздуха, есенно-зимен максимум и летен
минимум на валежите, липса на ежегодна устойчива снежна покривка в извънпланинските
райони.
Розата на вятъра за района на най-близката ХМС Елхово до площадката на ИП е
представена на Фигура 3.1-1. Съгласно нея в района преобладаващите ветрове са от
североизток (25.6%), север (22.8%), а най-малко са ветровете от югоизток (4.9%), югозапад и
запад (по 6.8%). Скоростта на вятъра е много ниска - градацията показва, че в 72.3%
скоростта е до 4 m/s и в 27.7% скоростите са над 5 m/s, което показва нисък потенциал на
ветровото поле за пренос на замърсители далеч от източници на емисии. Случаите на тихо
време са 49,2%.

Фигура 3.1-1 Средногодишна роза на вятъра за района
По-голям интерес от гледна точка на очаквано въздействие след реализация на ИП
представляват южните и източните ветрове, които ще разсейват замърсителите от
инсталацията в посока към най-близките населени места. Тези ветрове са с най-висока
скорост в сравнение с другите посоки, със средногодишна скорост съответно 4,3 m/s и 4,1
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m/s. В тези посоки замърсителите от инсталацията ще се разсейват на най-голямо разстояние
и съответно до по-ниски концентрации. Ветровете от запад, северозапад и югозапад са с найниска средна скорост (3.4-3.5 m/s) съответно замърсителите ще се разсейват на по-малко
разстояние и до по-високи концентрации.
От средногодишните скорости на ветровете в района може да се заключи, че
максималните концентрации на замърсителите ще се утаяват в райони извън населени места.
Предвид, че района е с преобладаващо земеделски територии в точка 4.2 е направен
допълнителен анализ за повърхностното натоварване на земите със замърсители.
3.2.АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ
На територията на община Болярово няма пунктове за постоянен мониторинг на
атмосферните замърсители, както и няма извършени допълнителни измервания по
утвърдения график от мобилните автоматични станции за оценка на качеството на
атмосферния въздух през последните 5 години.
На територията на общината се експлоатира едно предприятие, което е в обхвата на
Приложение 4 на ЗООС и се експлоатира в съответствие с условията на комплексно
разрешително, с оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД. Площадката на предприятието е
разположена на разстояние над 13 km източно от границите на ИП и над 14 km от с.
Мамарчево. Предвид разстоянието от източниците до района на ИП може да се заключи, че
не е възможно да има кумулиране на замърсители от площадката на „Булгартрансгаз“ ЕАД
със замърсителите към настоящото ИП.
Може да се заключи, че наличието на ограничен брой замърсители и малката им
мощност, е предпоставка за доброто качество на атмосферния въздух в община Болярово.
3.3.ВОДИ
3.3.1. Повърхностни води
1. Повърхностните водни ресурси на територията на инвестиционното предложение са
част от поречието на р. Поповска.
2. Най-близките ПВТ до територията на ИП са ПВТ BG3TU500R012 - р. Поповска от
яз.”Малко Шарково” до устие, р. Ахлатийска и ПВТ BG3TU500L013 - яз. Малко Шарково.
3. Естественият воден отток от площадката на ИП е към ПВТ BG3TU500R012
4. Съгласно Плана за управление на водите в Източнобеломорски район, ПВТ р.
Поповска от яз. ”Малко Шарково” до устие, р. Ахлатийска с код BG3TU500R012 не e
определен като силно модифициран воден обект.
5. Резултатите от оценката на екологичното състояние на територията на РИОСВ Стара Загора за ПВТ BG3TU500R012 показва, че през водното тяло е в умерено екологично
състояние
6. В ПУРБ е заложена мярка за постигане добро състояние на ПВТ с код
BG3TU500R012, чрез забрана за нови инвестиционни намерения, свързани с изграждането на
хидротехнически съоръжения и изземане на наносни отложения с изключение на
съоръженията за защита на населението от наводнения.
7. ИП във всички етапи от неговата реализация не е в противоречие с мерките за
постигане добро състояние на ПВТ заложени в ПУРБ.
8. Площадката на „Химиндъстриис” ООД отстои на разстояние над 18 km югоизточно
от РЗПРН с код BG3_APSFR_TU_01 определен в ПУРН на БД Източнобеломорски район.
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3.3.2. Подземни води
1. Площадката на ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло с
код BG3G00000K2030 - Пукнатинни води от креда - Брезовско-Ямболска зона
2. Значими дифузни източници на замърсяване на ПВТ с код BG3G00000K2030 може
да се посочи основно Селското стопанство (пасища, естествени тревни площи) и
Населени места без канализация (с. Мамарчево)
3. ПВТ BG3G00000K2030 е с добро химично и екологично състояние.
4. Целите, заложени в актуалния ПУРБ на ИБР са запазване на доброто количествено
състояние чрез подобряване на контрола на разрешителните за водовземане от
подземни води.
5. ИП не попада в санитарно охранителни зони (СОЗ), определени по реда на
Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията
за ПБВ и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни,
профилактични и питейни нужди.
6. Не се очаква влошаване на качествените показатели на подземното водно тяло,
нито в количествено отношение, вследствие реализацията на ИП.
3.4.ЗЕМИ И ПОЧВИ
1. Територията на с. Мамарчево е заета от смолницовидни (тъмни) излужени канелени
горски почви. Няма данни за замърсяване на почвите с тежки метали.
2. Избраният имот за целите на инвестиционното предложение е с начин на трайно
ползване „нива“, но същият не се обработва по предназначение от години, като категорията
на земята е VI-та и VII-ма.
3. Не се очаква промяна по отношение на земите и почвите, в случай че
инвестиционното предложение не бъде реализирано.
3.5.ЗЕМНИ НЕДРА
1. Територията на Община Болярово е разположена в Странджанската тектонска
единица. В района на инвестиционното предложение няма пещери, пропасти, свлачища,
ерозирали терени.
2. Проектирането и изграждането на сградите и съоръженията следва да се съобрази
със сеизмичния коефициент на района - Кс = 0,10 и с характерните строителни почви – глини
и пясъци с неогенска възраст.
3. Не се очаква промяна по отношение на земните недра, в случай че инвестиционното
предложение не бъде реализирано.
3.6.ЛАНДШАФТ
1. Площадката на инвестиционното предложение е част от ландшафт
„антропогенен”, включващ земеделски ландшафт – необработваеми земи;
2. Съседните на площадката на инвестиционното предложение територии са
представени от техногенен комуникационен ландшафт – път, природен ландшафт – защитена
зона и други антропогенни земеделски ландшафти.
3. Не се очаква значима промяна в ландшафта, в случай че инвестиционното
предложение бъде реализирано.
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3.7.ПРИРОДНИ ОБЕКТИ
ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Най-близката такава е Защитена местност (ЗМ) „Находище на вагеницова метличина“,
отстояща на над 14 км от имота на ИП.
ИП не засяга територията на защитени зони (ЗЗ) от екологичната мрежа Натура 2000,
но е в близост до две такива – ЗЗ ”Дервентски възвишения 1”, с код BG0000218, по
Директивата за местообитанията, и ЗЗ ”Дервентски възвишения”, с код BG0002026, по
Директивата за птиците (Прил. V.1.1-1 от ДОСВ). Имотът граничи със ЗЗ „Дервентски
възвишения 1“, код ВG0000218, обявена по Директивата за хабитатите, и отстои на около 50
м от границите на ЗЗ „Дервентски възвишения“, код ВG0002026, обявена по Директивата за
птиците.
Като отделно приложение към ДОВОС е представен Доклад за оценка на степента на
въздействие на инвестиционно предложение с подробно описание на природните обекти в
района.
3.8.БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ
3.8.1. Растителност
Съгласно биогеографското райониране на страната (Груев и Кузманов 1994), районът
на инвестиционното предложение се отнася към Долномаришко - Долнотунджанския
подрайон на Южнобългарския район.
По време на теренните проучвания в изследвания район (150 м от границите на имота)
са установени 13 хабитата, класифицирани според EUNIS (Davies et al. 2004), от които един е
включен в Приложение 1 на ЗБР (Табл. 3.8.1-1, Прил. V.1.1-1 от ДОСВ). ИП засяга пряко
само 4 от тези хабитата.
Единственият тип растителност с консервационно значение в изследвания район е
G1.76 Балкано-Анатолийски термофилни дъбови гори, които са включени в Приложение 1 на
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и са предмет на опазване в Защитена зона
„Дервентски възвишения 1“ – 91М0 Балкано-Панонски церово-горунови гори. Съгласно
данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни
местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), местообитанието не е разпространено в
района на изследването (150 м около границите на имота), но при теренните проучвания бе
установен 1 полигон с типичен за него състав източно от имота. Местообитанието е извън
разглеждания имот и няма да се засегне пряко.
Съгласно достъпната литература (Пеев 2011) и теренните ни изследвания, в района на
ИП липсват данни и условия за разпространение на консервационно значими растителни
видове (включени в Червената книга на България и/или в Приложения 2 и 3 на ЗБР).
3.8.2. Животински свят
Фауната на Долномаришко - Долнотунджанския подрайон е богата на южни
топлолюбиви видове.
По време на теренни изследвания в западната част на Дервентските възвишения (вкл.
по други проекти), са установени 90 вида гръбначни животни, от които 17 вида са включени
в Червената книга на България (Големански 2011).
Много по-малко видове са установени конкретно в района на ИП – едва 28. Това се
дължи на характера на местообитанията, които в по-голямата си част са обработваеми земи –
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ниви. Много малко видове използват подобни терени перманентно – за размножаване и
хранене. Това са някои наземногнездящи пойни и кокошеви птици, и мишевидни гризачи.
По-голяма част използват обработваемите земи за хранене, вкл. и някои консервационно
значими грабливи птици – кръстат (Aquila heliaca) и малък орел (Hieraaetus pennatus),
белоопашат мишелов (Buteo rufinus).
3.9.МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ
Не се засягат обекти на минералното разнообразие с инвестиционното предложение и
не се очаква промяна по отношение на състоянието им, в случай че инвестиционното
предложение не се реализира.
3.10. МАТЕРИАЛНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
1. Община Болярово е с богато историческо и културно наследство.
2. На територията на имота, предмет на инвестиционното предложение, както и в
близост, няма регистрирани културни ценности.
3. Не се очаква промяна по отношение на състоянието на обектите на материалното и
културно-историческото наследство в случай, че инвестиционното предложение бъде
осъществено.
3.11. ЗДРАВЕН СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО
3.11.1. Здравно състояние на населението и работниците

Област Ямбол продължава тенденцията към намаляване на населението,
обусловена от ниската раждаемост, високата смъртност и миграцията. Основните
демографски индикатори – раждаемост, смъртност и естествен прираст определят недоброто
състояние на демографските процеси в Областта. В резултат, както на естественото си
движение, така и от развилите се през последното десетилетие миграционни процеси,
населението трайно влошава демографския си потенциал;

По-голямата част от населението на общината е в селата (около 69,7%), докато
от данните за областта (70,5%) и страната (73,5%) се вижда, че по-голямата част от
населението е в градовете;

Най-висока е смъртността за областта през последните години за възрастова
група „над 60 г.“, следвана от възрастова група „0-1 г.“, а смъртността в селата е със
стойност над два пъти по-голяма от смъртността в градовете на областта;

Най-честите причини за смърт са болестите на органите на кръвообращението
и злокачествените новообразувания – това е и тенденцията, наблюдавана за цялата страна;

Висока честота на заболяванията при населението над 18г.: болести на
органите на кръвообращението; болести на дихателната система; болести на пикочополовата система;

При децата от 0-17 г.: болести на дихателната система; болести на кожата и
подкожната тъкан; болести на окото и придатъците му.

Онкологични заболявания- висок е делът на регистрираните онкологични
заболявания, докато броя на новооткритите се запазва на същото ниво. Най-често
регистрираните онкологичните заболявания са на храносмилателна система – дебело черво,
пикочо-половите органи, кости, съединителна тъкан, кожа и млечни жлези.
Следва да се има предвид, че данните за областта (за показателите, за които не са
налични данни за ниво „община“) не могат еднозначно да бъдат отнесени към Община
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Болярово и населените места в нея, тъй като Област Ямбол включва разнородни по
екологични, икономически и социални показатели общини.
3.11.2.
Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението
Най-значимо влияние върху здравето на хората в района на инвестиционното
предложение към момента има групата на рисковите фактори, свързани със социалноикономическата среда. Околната среда на територията на общината е в добро състояние, като
няма потенциал за значими рискове върху здравето на хората.
При отказ от реализирането на инвестиционното предложение, ще продължат
негативните тенденции за рисковите фактори, свързани със социално-икономическата среда.
Ще се запазят и тенденциите и състоянието по отношение на останалите групи
рискови за здравето фактори.
3.12. ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ
Шум
В населените места на община Болярово не са констатирани високи нива на шум.
Единственият съществуващ фактор влияещ на шума е автотранспортът, но предвид липсата
на първокласни пътища в района и съответно на интензивен автомобилен трафик може да се
заключи, че въздействието на този фактор е сведен до минимум.
Вибрации
В района няма значими източници на вибрации в околната среда.
Електро-магнитни полета
Няма данни за значимо негативно въздействие в района на ИП.
Йонизираща радиация
В района на площадката на „Химиндъстриис” ООД няма източници на йонизираща
радиация.
3.13. ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
3.13.1. Отпадъци
1.
В района оперират фирми със съответните разрешителни за дейности с
отпадъците, които ще се образуват на площадката на ИП.
2.
Община Болярово е включена в системата за организирано сметосъбиране и
сметоизвозване. Събраните отпадъци са транспортирани за обезвреждане до РДНО.
3.
В Община Болярово липсва депо за строителни отпадъци.
3.13.2. Опасни вещества
В района на ИП няма предприятия, които са класифицирани по реда на ЗООС като
предприятие/съоръжение с нисък или висок рисков потенциал.
В близост до ПИ № 024023 няма други промишлени площадки и няма наличие на
опасни вещества.
3.14. ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ
Инвестиционното предложение няма отношение към генетично модифицираните
организми.
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4. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА
БЪДАТ
ЗАСЕГНАТИ
ЗНАЧИТЕЛНО
ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: НАСЕЛЕНИЕТО, ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, БИОЛОГИЧНОТО
РАЗНООБРАЗИЕ (НАПРИМЕР ФАУНА И ФЛОРА), ПОЧВАТА (НАПРИМЕР
ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ЕРОЗИЯ, УПЛЪТНЯВАНЕ, ЗАПЕЧАТВАНЕ),
ВОДИТЕ (НАПРИМЕР ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ, КОЛИЧЕСТВО И
КАЧЕСТВО), ВЪЗДУХЪТ, КЛИМАТЪТ (НАПРИМЕР ЕМИСИИТЕ НА
ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С АДАПТИРАНЕТО),
МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО
АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ, И ЛАНДШАФТЪТ;
ОПИСАНИЕТО
НА
ВЕРОЯТНИТЕ
ЗНАЧИТЕЛНИ
ПОСЛЕДИЦИ
ЗА
ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4 ОБХВАЩА ПРЕКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ И ВСИЧКИ
НЕПРЕКИ,
ВТОРИЧНИ,
КУМУЛАТИВНИ,
ТРАНСГРАНИЧНИ,
КРАТКОСРОЧНИ, СРЕДНОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ, ПОСТОЯННИ И
ВРЕМЕННИ, ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И В НЕГО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД
ЦЕЛИТЕ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
4.1.АТМОСФЕРА
а) Строителство
Строителните дейности не може да доведат до промяна в атмосферата и
климатичните условия в района.
б) Експлоатация
На всичките етапи на реализация на инвестиционното предложение, не се очаква
значително негативно въздействие върху атмосферата.
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
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.
Очакваните емисии по време на строителството няма да повлияят върху качеството на
въздуха на близките населени места – с. Мамарчево и гр. Болярово. За намаляване на
праховите емисии е необходимо при дъждовно време редовно измиване на гумите на
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 строителномонтажните работи върху качеството на въздуха в района може да се квалифицира като
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незначително, кратковременно, възстановимо, с малък териториален обхват, без кумулативен
ефект.
б) Експлоатация
Замърсяване на въздуха по време на експлоатация е възможно от горивните процеси в
парогенератора с номинална топлинна мощност 0,85 MW за производство на пара при
производството на етерични масла, тръбната пещ с номинална топлинна мощност 0,85 MW
за производството на въглеводородни разтворители и парогенератора с мощност на
горивната уредба 2 MW за производството на етанол.
За основно гориво ще се използва възобновяемо растително гориво, дърва за огрев,
слама и др. растителни селскостопански продукти, а като допълващо гориво – течно котелно
гориво.
В резултат на горивните процеси на площадката ще се генерират основно прах, азотни
оксиди и серни оксиди.
При изгарянето на растително гориво (дърва за огрев, слама и др. растителни
селскостопански продукти) се очаква генериране основно на прах, което налага
предвиждането на пречиствателно съоръжение. За постигането на съответната НДЕ за прах
ще се монтира мокър скрубер с циклон към всяко изпускащо устройство.
Предвидени техники за очистване на димните газове:
При циклоните се използва ефекта на центробежните сили, като има сериозна граница
на коефициента на пречистване и на размера на улавяните частици. Те чистят над 2.5 - 5 μm с
ефективност на улавяне от порядъка на 70-80% пречистване. Скорост на пречиствания газ V
газ = 20-25 m/s.
Принципът на работа на циклоните е следния: при въртенето на газов поток,
праховите частици се отхвърлят към периферията на апарата. Това явление се използва за
отхвърляне на праховата част от отпадъчните газове и задържането им в циклона.
Предимствата на тази техника са:
проста и евтина конструкция;
леко обслужване;
висока ефектовност и КПД ~50%;
задържат се частици с диаметър >5 μm.
В инсталацията на „Химиндъстриис“ ООД ще се приложи комбинирана техника за
улавяне на праховите частици – циклон с воден скрубер/ мокър циклон. Принципът на
работа на мокрия циклон е същия като при сухото центробежно прахоулавяне, но тук
флуидът е вода.
Мокрият циклон има до 80% ефективност на пречистване на прахови частиците с
размер над 2.5 μm.
Модели на разпространение на атмосферните замърсители при експлоатация на
инсталацията на „Химиндъстриис“ ООД
В съответствие с Наредба № 12 от 30.07.10 г. за норми на серен диоксид, азотен
диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
допустимите стойности на замърсителите в атмосферния въздух са представени в следващите
таблици:
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Таблица 4.2-1 Допустими максимални нива на замърсителите в атмосферния въздух
съгласно Наредба № 12
Замърсител

PM10
SO2
NOx

Допустими нива в атмосферния въздух съгласно Наредба № 12
средночасова норма за
средноденонощна норма за
средногодишна норма за
опазване на човешкото здраве
опазване на човешкото
опазване на човешкото
здраве
здраве
[µg/m3]
3
[µg/m ]
[µg/m3]
50
40
350
125
200
40
10 mg/m3 – максимална
осемчасова средна стойност в
рамките на денонощието

CO

-

-

По-долу ще се изчислят максималните еднократни и средногодишните приземни
концентрации на замърсителите на въздуха на нивото на дишане чрез утвърдената у нас
методика, публикувана в кн.7/8 на БСА от 1998 г.
Като основа на методиката се използва струен гаусов модел, базиран на Лагранжевостатистически 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.
1. Максимални приземни концентрации на нивото на дишане
На следващата таблица са представени обобщено данните на максималните имисии:
Таблица 4.2-2 Критични параметри на разсейването
инсталацията за термична преработка на отпадъци
Източник

Замърсител

при

експлоатация

на

Разстояние
от
източника
[m]
366

Максимална
Клас на
Критична
приземна
стабилност на
скорост на
концентрация
атмосферата
вятъра
[mg/m3]
[m/s]
Комин 1
0.0135*
"В"
1
ФПЧ10
0.0071**
366
0.162*
"В"
1
SO2
0.128**
366
0.070*
"В"
1
NOX
0.041**
366
0.029*
"В"
1
CO
0.018**
*
при изгаряне на възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, слама и др. растителни
селскостопански продукти
**
при изгаряне на течно котелно гориво

От направените изчисления и сравнението със съответните норми за качество на
атмосферния въздух (вж. Таблица 4.2-1) е видно, че максималните приземни концентрации
на замърсителите са значително под допустимите норми. По-долу ще бъдат направени
допълнителни анализи при изгаряне на растително гориво (дърва за огрев, слама и др.
растителни селскостопански продукти), тъй като е с по-високи норми за допустими емисии
в сравнение с изгаряне на течно гориво.
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Чрез програмния продукт PLUME са отчетени и максималните концентрации на
замърсителите в най-близкото до площадката населено място – с. Мамарчево (вж. Фигура
1.3-3), което е разположено западно от площадката на ИП, на разстояние 1260 m от ИУ 1.
На следващите фигури са представени изолиниите на приземните концентрации на
замърсителите емитирани от инсталацията при най-лошите метеорологични условия,
определени чрез функцията „максимално предходно замърсяване на съществуващи ИУ” на
програмен продукт PLUME.
Моделиране разсейването на SO2:

Фигура 4.2-1 Максимални имисионни стойности на SO2
Моделиране разсейването на NOx:

Фигура 4.2-2 Максимални имисионни стойности на NOx
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Замърсяване с въглероден оксид:

Фигура 4.2-3 Максимални имисионни стойности на СО
Характерно за показаните на фигурите модели на разпространение на атмосферните
замърсители генерирани от инсталация на „Химиндъстриис“ ООД, при най-лоши
метеорологични условия и посока на вятъра към най-близкото населено място – с.
Мамарчево е това, че максималните концентрации се наблюдават на разстояние 366 метра от
източниците. Най-близката жилищна сграда е разположена на разстояние над 1200 m от
изпускащите устройства, т.е. населеното място е извън максималните концентрации на
замърсителите.
Изолиниите на максималните приземни концентрации на замърсителите попадащи на
територията на с. Мамарчево показват стойности на замърсяване, които са значително под
границите на допустимите норми за опазване на човешкото здраве.
При експлоатация на разглежданата инсталация на максимален товар не се очаква
замърсяване на атмосферния въздух над допустимото.
Таблица 4.2-3 Максимални приземни концентрации в района на с. Мамарчево и
съответствието им с нормите за опазване на човешкото здраве
Замърсител

Максимална приземна
концентрация
[mg/m3]

Допустима норма за опазване на
човешкото здраве
[mg/m3]

% от
допустимата
норма
[%]
<0.025
0,35
7
SO2
<0.01
0,20
5
NOX
<0.005
10 *
<1
CO
* изчислената имисия е максимално еднократна, а нормата съгласно Наредба № 12 от 30.07.10 г. е
осемчасова средна стойност в рамките на денонощието

Тук е важно да се отбележи, че анализите и моделиранията са направени при найнеблагоприятни метеорологични условия, когато приземните концентрации са максимални. В
обикновените случаи, максимални стойности се получават изключително рядко.
2. Средно годишни приземни концентрации на нивото на дишане
Средногодишни норми за опазване на човешкото здраве има за замърсителите: PM10 и
NOx, за които съответно ще се направи моделиране разсейването в приземния слой
атмосферен въздух.
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Средногодишни концентрации на прах:

Фигура 4.2-4 Изолинии на приземни концентрации на ФПЧ10, в съответствие с роза на
ветровете
Средногодишни концентрации на азотни оксиди:

Фигура 4.2-5 Изолинии на приземни концентрации на NOx, в съответствие с роза на
ветровете
Таблица 4.2-4 Средногодишни приземни концентрации и съответствието им с нормите
за опазване на човешкото здраве
Замърсител

прах
NOX

Максимална приземна
концентрация
[mg/m3]

Допустима норма за опазване на
човешкото здраве
[mg/m3]

0.001
0.007

0.040
0.040

% от
допустимата
норма
[%]
2.5
17.5

Изчисляване на повърхностното натоварване на откритите площи с вредни
вещества:
На 12.06.2018г. е проведена среща с населението на с. Мамарчево и община Болярово
във връзка с обсъждане на инвестиционното предложение на „Химиндъстриис“ ООД. На
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срещата са изказани мнения на местни земеделски производители, че реализацията на ИП ще
попречи на развитието на биоземеделието в района. В тази връзка е направен допълнителен
анализ по отношение на повърхностното натоварване на земеделските територии в района с
вредни вещества от инсталацията на „Химиндъстриис“ ООД.
Повърхностното натоварване е изчислено с помощта на изчислените средногодишни
концентрации на замърсителя прах.
Изолиниите на площното разпределение на замърсителите, изразено в mg/m 2 за 24
часа са изобразени с помощта на програмата Surfer 8. Резултатите са показани на следващата
фигура:

Фигура 4.2-6 Изолинии на повърхностно натоварване на района с прах
Максимално изчисленото повърхностно натоварване е 6,46 mg/m 2 за 24 часа. За
момента не съществува действаща наредба с изисквания за допустимото повърхностно
натоварване на открити площи с вредни вещества, отлагани върху земната повърхност. За
сравнение е използвана отменената Наредба № 2 от 19 февруари 1998 г. за норми за
допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества изпускани в
атмосферния въздух от неподвижни източници. Съгласно чл. 16, ал. 1 допустимото
натоварване с общ прах е 350 mg/m2 на денонощие. Максималното изчислено повърхностно
натоварване с прах е 54 пъти под използваната за сравнение допустима норма. На фигурата
са отбелязани площите, които ще бъдат натоварени средно с 5 mg/m2 за 24 часа (червената
изолиния), 2 mg/m2 (лилавата изолиния) и 1 mg/m2 (зелената изолиния).
За намаляване вероятността от поява на неорганизирани прахово-газови емисии и
лошо миришещи вещества, е необходимо Възложителят да предприеме мерки на всички
етапи на реализация на ИП:
 Необходимо е провеждане на периодична оценка за източници на неорганизирани
емисии на площадката, установяване на причините и предприемане на мерки за
ограничаване.
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Необходимо е предприемане на всички необходими мерки за ограничаване на
емисиите от прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл.70 от Наредба №1
от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители),
изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на
емисии.
Да се предприемат дейности за недопускане разпространението на миризми извън
границата на производствената площадка - всички дейности с вещества отделящи
миризма да се извършват единствено в затворени помещения (складови или
производствени). Въздухът от работната среда да се отвежда от аспирацията на
съответното помещение. Разтворителите ще се транспортират по тръбопроводи, което
предотвратява вероятността от изпускане на миризми.
При поява и оплакване от интензивно миришещи вещества да се предприемат
незабавни действия за идентифициране на причините за появата им, мерки за тяхното
ограничаване, като капсуловане, работа под налягане и др., а газовете да се отвеждат
за пречистване и обезмирисяване.

Изводи:
Реализацията на ИП няма да доведе до влошаване качеството на атмосферния въздух
в района.
Повърхностното натоварване със замърсителите изхвърляни от организираните
източници на инсталацията ще бъде незначително.
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 строителство, влиянието върху качеството на повърхностните води се
изразява в увеличаване на съдържанието на механични примеси. Препоръчително е да се
направят отводнителни канавки около строителната площадка за минимизиране на
замърсяването на повърхностните води.
б) Експлоатация
В етапа на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква генериране на
отпадъчни води от персонала работещ на площадката - битово-фекални води. Ще се
генерират от санитарните и битови помещения на площадката, като отпадъчният поток ще се
зауства в изгребна водонепропусклива яма в границите на имота.
Потокът води за производствени нужди е почти изцяло в оборот, като е предвидено
единствено допълване на загубите със свежа вода.
Предвижда се измиване на съдове и помещения за производство на етанол пропарване на озахарителите и измиване на подовите повърхности при озахаряването.
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Предвижда се и измиване на съдове и помещения за производство на етерични масла пропарване на дестилаторите и измиване на подовите повърхности при дестилацията.
Използваната за миене вода и кондензат от пропарването се събират в общ кало-масло
уловител. От кало-маслоуловителя водата периодично се изпомпва от специализирана за
целта техника, като натрупаната утайка периодично се изгребва и се депонира и/или се
използва за наторяване.
При производството на разтворители не се предвижда измиване на съдове и
помещения.
При аварийни ситуации – пожар, разливи на продукти или суровини е предвиден
резервоар, който ще събира водата за пожарогасене и изтеклите продукти или суровини.
От площадката на инсталацията ще се формират и условни чисти дъждовни води,
които ще се улавят чрез изградената дренажна система за дъждовните води.
Реализацията на ИП няма отношение към количественото и качественото състояние
на повърхностно водно тяло с код BG3TU500R012/ р. Поповска от яз.”Малко Шарково” до
устие, р. Ахлатийска. Не е предвидено водовземане от водното тяло и/или заустване на
отпадъчни води в ПВТ.
При експлоатацията на ИП няма вероятност опасни вещества да постъпят в ПВТ
и/или почви. За случаи на евентуално възникнали аварийни ситуации ще бъдат осигурени
необходимите превантивни мерки срещу недопускане замърсяване и/или негативно
въздействие върху водите, като:

съхранение на ОХВ резервоари от неръждаема стомана, които са осигурени
допълнително и с обваловки, които да поемат цялото количество при евентуален пробив;

извършване на периодични проверки на състоянието на обваловките;

осигуряване на сорбиращи материали – за контрол върху разливи извън
обвалованите площи и почистване;

изграждане на площадкова канализация, която при евентуална авария с
разпиляване на ОХВ в откритото пространство на предприятието ще отвежда замърсените
води към водоплътна черпателна яма;

полагане на бетонна и/или асфалтова настилка на откритите производствени
площи, която ще предотврати замърсяване на почви или води вследствие на разлив. Разливът
ще се насочи към площадковата канализация.
в) Закриване и рекултивация
Специфицирането и описанието на отпадъчните води по време на закриване и
рекултивация следва да бъде дадено в Плана за извеждане от експлоатация и рекултивация
на площадката. Тези емисии са ограничени по време и количество и ще са предмет на
подробно описание в гореспоменатия план.
4.3.2. Подземни води
а) Строителство
По време на строителството не се предвижда отвеждане на отпадъчни води към
подземни водоносни структури.
б) Експлоатация
В процеса на експлоатация също не се предвижда отвеждане на отпадъчни води към
подземни водоносни структури. Дейностите, свързани с експлоатацията на инсталацията на
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„Химиндъстриис” ООД, не се очаква да оказват негативно влияние върху състава на
подземните води в района на производствената площадка.
Изграждането на площадкова канализационна система и редовното почистване на
канализацията и водоплътните ями ще осигури безопасно третиране на замърсените потоци
отпадъчни води.
Чрез канализационна система изцяло се избягва вероятността от контакт между
замърсени води и подземни води.
За целите на ИП е необходимо да се издаде разрешително за водоснабдяване на
производствената площадка, на която ще се реализира инвестиционното предложение.
Предвижда се водата за промишлено водоснабдяване да бъде Qмакс. – 120.2 m3/d или до
23 500 m3/y. Площадката на „Химиндъстриис“ ООД е разположена над подземно водно тяло/
ПВТ с код BG3G00000K2030 Пукнатинни води - Брезовско - Ямболска зона. Съгласно ПУРБ
на Източнобеломорски район експлоатационния индекс на водното тяло е 26%, като
разполагаемите ресурси възлизат на 563.48 l/s. Реализацията на ИП ще доведе до
допълнително черпене от ПВТ възлизащо до 1.4 l/s, което няма да доведе до промяна
експлоатационния индекс на водното тяло – запазва се 26%. Антропогенният натиск от
водовземане от ПВТ с код BG3G00000K2030 ще бъде нищожен след реализацията на ИП.
в) Закриване и рекултивация
Специфицирането и описанието на отпадъчните води по време на закриване и
рекултивация следва да бъде дадено в Плана за извеждане от експлоатация и рекултивация
на площадката. Тези емисии са ограничени по време и количество и ще са предмет на
подробно описание в гореспоменатия план.
4.4.ЗЕМИ И ПОЧВИ
а) Строителство
Хумусният пласт ще бъде отнет разделно при започване на строителството, депониран
и в последствие използван при оформянето на свободните от застрояване площи в границите
на имота. Изкопаните земни маси от етапа на строителството ще се използват за
вертикалната планировка на терена.
б) Експлоатация
В етапа на експлоатация също няма да се засягат съседни територии. Логистиката от и
към технологичния комплекс ще се извършва изцяло по съществуващата пътна
инфраструктура. Дейностите на производствената площадка не са свързани с пряко
въздействие върху почвената покривка, която ще остане в границите на незастроените площи
на имота.
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.
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.
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4.5.ЗЕМНИ НЕДРА
На всичките етапи на реализация на инвестиционното предложение, не се очаква
негативно въздействие върху земните недра, поради което и с одобрение на РИОСВ – Стара
Загора, потенциални въздействия върху този компонент на околната среда не се разглеждат
детайлно в този доклад.
4.6.ЛАНДШАФТ
Поради земеделския характер на ландшафта на основната площадка и площадката на
ИП и предимно земеделския характер на ландшафта на околните терени, броят на
потенциалните рецепторни групи е сравнително нисък.
Броят на визуалните рецептори варира в зависимост от посещаемостта на района.
Този брой е малък като величина, поради липса на жилищни зони, обекти подлежащи на
здравна защита, значими туристически и други обекти, привличащи посетители в
непосредствена близост на площадката на ИП.
Основното въздействие, което се очаква при строителството и експлоатацията на ИП е
визуално-естетическо.
4.7.ПРИРОДНИ ОБЕКТИ
Поради отдалечеността на ЗМ „Находище на вагеницова метличина“ от терена на ИП,
въздействия върху нея не се очакват.
Потенциалните въздействия върху природните местообитания и видове, предмет на
опазване в ЗЗ „Дервентски възвишения 1“, код ВG0000218, и ЗЗ „Дервентски възвишения“,
код ВG0002026, са същите, както разгледаните в т. 4.8. Значимостта на тези въздействия е
детайлно анализирана в Доклада за Оценка на съвместимост на предлаганата промишлена
дейност с изискванията за опазване на типовете природни местообитания, популациите и
местообитанията на видовете, която ще бъде изготвена и представена като Допълнение към
ДОВОС.
4.8.БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ
4.8.1. Растителност
Инвестиционното предложение е за изграждане и експлоатация на Технологичен
комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт.
Характерът на дейностите, свързани с реализацията на инвестиционното
предложение, предполага следните въздействия върху растителността, при найнеблагоприятни условия:
а) Строителство
1. Унищожаване на растителността и растителните видове.
Съгласно достъпната литература (Пеев 2011) и теренните ни изследвания, в района на
ИП липсват данни и условия за разпространение на консервационно значими растителни
видове (включени в Червената книга на България и/или в Приложения 2 и 3 на ЗБР).
Въздействието върху растителния свят в района ще е незначително.
2. Фрагментация на растителни местообитания.
ИП касае промяна на начина на трайно ползване на един имот, представляващ
обработваема земя, в чиито граници попада малка площ (3.037 дка) рудерална/синорна
тревисто-храстова растителност. Подобна растителност е без особена консервационна
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стойност. Освен това по дефиниция тази растителност заема малки, фрагментирани площи
покрай ниви, пътища и пр., така че въздействие от фрагментацията на практика няма да има.
3. Нахлуване на неместни и/или инвазивни видове.
Въздействието е възможно само при използване на неместни и/или инвазивни видове
при ландшафтното оформяне на обекта. При неизползване на подобни видове, въздействие
няма да има.
б) Експлоатация
4. Увреждане на растителността в резултат от замърсяване.
Съгласно изходните данни за ИП, както и анализите по отношение на потенциалните
замърсители, наднормено замърсяване на въздуха и водите, респ. почвите и растителността,
не се очаква. Следователно увреждане на растителността няма да има.
в) Закриване и рекултивация
През фазата на закриване и рекултивация не се очакват допълнителни негативни
въздействия.
4.8.2. Животински свят
а) Строителство
1. Унищожаване на местообитания на видове.
ИП касае промяна на начина на трайно ползване на един имот, представляващ
обработваема земя, в чиито граници попада малка площ (3.037 дка) рудерална/синорна
тревисто-храстова растителност. Много малко видове използват подобни терени
перманентно – за размножаване и хранене. Въздействията са оценени в ДОСВ, тъй като те са
предмет на опазване в ЗЗ. Предвид широкото разпространение на подобни местообитания –
обработваеми земи с прилежащата им синурна растителност, въздействието върху
гнездовите и трофични местообитания на потенциално засегнатите видове, вкл.
консервационно значимите такива, ще е незначително.
2. Фрагментация на местообитания на видове.
ИП касае промяна на начина на трайно ползване на един имот, представляващ
обработваема земя, в чиито граници попада малка площ (3.037 дка) рудерална/синорна
тревисто-храстова растителност. Подобна растителност по дефиниция заема малки,
фрагментирани площи покрай ниви, пътища и пр., така че въздействие от фрагментацията на
практика няма да има.
3. Прекъсване на биокоридори.
Бариерен ефект няма да има.
4. Безпокойство за индивиди от животински видове по време на строителство.
Безпокойство от движение и работа на транспортна и строителна техника и хора по
време на строителството. Въздействието на безпокойството е видово специфично. На базата
на опита ни от други ИП, като максимален обхват на това въздействие е възприет буфер с
ширина 150 м от границите на концесията. На това разстояние силата на шума от
транспортната и строителната техника ще спадне приблизително до фоновия шум. В
границите на този буфер попадат размножителни местообитания на много малко почувствителни видове – хищни птици, едри бозайници. Въздействието се определя като
незначително, вкл. поради временния му характер. С прилагането на мерките, предвидени в
ДОСВ, въздействие върху грабливите птици няма да има.
5. Смъртност на индивиди от животински видове.
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Въздействията върху грабливите птици, както и върху другите, консервационно
значими видове, са оценени в ДОСВ, тъй като те са предмет на опазване в ЗЗ. Въздействието
върху популациите на останалите видове ще е незначително. С прилагането на мерките,
предвидени в ДОСВ, въздействие върху грабливите птици няма да има.
б) Експлоатация
6. Безпокойство за индивиди от животински видове по време на експлоатация.
По време на експлоатацията безпокойство не се очаква, тъй като повечето дейности
ще са на закрито, а освен това района е сравнително антропогенно натоварен – в близост
минава асфалтов път, и имота е сред интензивно обработвани селскостопански площи.
4.9.МИНЕРАЛНО РАЗНООБРАЗИЕ
Дейността на „Химиндъстриис” ООД и реализацията на ИП нямат отношение към
минералното разнообразие в района.
4.10. МАТЕРИАЛНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
а) Строителство
Организацията и извършването на строителните работи са дейности, които крият риск
и създават опасност от разрушения върху все още неразкрити археологически паметници на
културата. При евентуално разкриване на нови археологически паметници на разглежданата
територия следва незабавно да бъдат информирани съответните органи и институции, и
предприети действия, съгласно нормативната уредба в Република България и в частност –
Закона за културното наследство. За всички други действия, засягащи археологически
паметници на културата, се носи административна или наказателна отговорност в
съответствие с действащото в страната на съответния етап законодателство.
б) Експлоатация
Не се очакват преки въздействия върху културни ценности (паметници) в района на
инвестиционното предложение по време на експлоатация на обекта, тъй като въздействието
(емисии на вредни вещества, отпадъци, отпадъчни води и др.) от производствените дейности
не достига до такива регистрирани обекти.
в) Закриване и рекултивация
Не се очакват преки въздействия върху археологическите културни ценности
(паметници) на територията при закриване и рекултивация на обекта, при положение, че по
време на строителството и експлоатацията са спазени препоръките на базата на анализите и
оценките.
4.11. ЗДРАВЕН РИСК
4.11.1. Здравен риск по отношение на населението
а) Строителство
Рискови фактори за населението
 Очакваните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух по време на
строителството от транспортната и строителна техника и товаро-разтоварните и строителни
дейности ще засегнат предимно строителната площадка и няма да повлияят върху качеството
на въздуха на близките населени места. Въздействието на емитираните замърсители по време
на строително-монтажните работи върху качеството на въздуха в района ще бъде
незначително, кратковременно, възстановимо, с малък териториален обхват, без кумулативен
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ефект, при предприемане на предписаните в доклада за ОВОС за намаляване на праховите
емисии и ограничаване разпространението на прах;
 Максималното ниво на шума в местата на защита (най-близката жилищна сграда)
се очаква да бъде максимално 28 dB(A), което е под фоновите нива на шум характерни за
тихи населени места. Не се очаква вредно въздействие и върху комфорта на хората
намиращи се в чувствителни обекти (училища, детски градини, болници и др.). В района на
най-близките чувствителни обекти (ЦДГ Здравец, гр. Болярово, СОУ Д-р Петър Берон и др.),
шумовите нива ще бъдат незначителни – под 20 dB(A);
 Промишлената и строителна техника, която ще се използва по време на
строителството не е източник на магнитни, електромагнитни, топлинни и други видове
лъчения;
 Не се очаква засягане на населението от очакваните въздействия върху земи и
почви, земни недра, ландшафт, води, отпадъци и опасни вещества, тъй като въздействието по
отношение на тези компоненти и фактори е локализирано в границите на строителната
площадка.
б) Експлоатация
 Качество на атмосферен въздух – изолиниите на максималните приземни
концентрации на замърсителите попадащи на територията на с. Мамарчево показват
стойности на замърсяване, които са значително под границите на допустимите норми за
опазване на човешкото здраве. При експлоатация на разглежданата инсталация на
максимален товар не се очаква замърсяване на атмосферния въздух над допустимото;
 Миризми – В процеса на производство на основните продукти в технологичния
комплекс, и особено в резултат на процесите на ферментация при производството на
етанол/спирт/ от съоръженията е възможно да се отделят миризми под формата на летливи
органични съединения. Не се очакват значими количества, поради не големия капацитет на
инсталацията и затворените съдове, в които ще се осъществяват процесите на ферментация.
Съобразявайки и преобладаващите посока и скорост на вятъра (вж. Фигура 3.1-1 и Error!
eference source not found.), разпространението на миризмите ще е в южна посока, а не в
посока към най-близките населени места. В тази връзка, на база резултатите от моделирането
на разпространението на основните атмосферни замърсители, не се очаква достигане на
неприятни миризми до най-близките населени места и обектите, подлежащи на здравна
защита. При справка с Годишни доклади за изпълнение на дейностите, за които е
предоставено комплексно разрешително на инсталации с подобна дейност (производство на
етанол чрез ферментация на зърнени култури) се установи, че не са постъпвали оплаквания
за миризми;
 Шум - В резултат на реализацията на ИП, въздействието на шума ще е локално
върху площадката. Няма да има повишаване на фоновия шум в жилищните райони над
допустимите стойности
 Риск от големи аварии с опасни химични вещества – На площадката на
предприятието ще са налични химични вещества под прага за рисков потенциал. На
площадката на дружеството няма условия за възникване на голяма авария по смисъла на
ЗООС.
По отношение на рисковите фактори, свързани със социално-икономическата среда,
трудовата среда и начина на живот се очаква положително въздействие, тъй като
технологичният комплекс ще предложи работни места (120 бр.), при осигурени безопасни и
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здравословни условия на труд, което ще допринесе за подобряване на качеството на живот на
представители и на местното население. В тази връзка ще има положително въздействие
върху здравно-демографския статус на населението като цяло.
в) Закриване и рекултивация
Въздействията по време на закриването на обекта – разрушаване на инсталации и
съоръжения и фазата на техническа рекултивация, е идентично с фазата на строителство.
Фазата на биологична рекултивация не е свързана с въздействие.
4.11.2. Здравен риск по отношение на работниците
а) Строителство
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 ИП, за работниците не са налице значими рискове, при
спазване правилата за безопасна работа.
в) Закриване и рекултивация
Здравният риск за работниците при извеждане от експлоатация и закриване на
производството се очаква да бъде нормалният (като при фазата на строителство), характерен
за подобни дейности и той следва да бъде съобразен в плана за закриване и рекултивация.
4.12. ДИСКОМФОРТ
Като цяло реализирането на инвестиционното предложение на разстояние над 1000 m
от най-близкото населено място не следва да създаде дискомфорт в района.
4.13. ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ
а) Строителство
В радиус до 100 m от строителната площадка, максималното шумово натоварване ще
е до 55 dB(A), а на 150÷200 m от източника на шум, максималните стойности ще са до 45
dB(A) и въздействието върху околната среда ще е незначително.
Максималното ниво на шума в местата на защита (най-близката жилищна сграда) се
очаква да бъде максимално 28 dB(A), което е под фоновите нива на шум характерни за тихи
населени места.
Не се очаква вредно въздействие и върху комфорта на хората намиращи се в
чувствителни обекти (училища, детски градини, болници и др.). В района на най-близките
чувствителни обекти (ЦДГ Здравец, гр. Болярово, СОУ Д-р Петър Берон и др.), шумовите
нива ще бъдат незначителни – под 20 dB(A).
Промишлената и строителна техника, която ще се използва по време на
строителството не е източник на магнитни, електромагнитни, топлинни и други видове
лъчения.
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б) Експлоатация
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.
4.14. ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА
а) Строителство
Отпадъци
Основните отпадъци, които ще се отделят при строежа на сградите, монтажа на
подземни комуникации, както и монтажа на новото оборудване, са строителните отпадъци.
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.
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.
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.
б) Експлоатация
1. В резултат на реализацията на ИП, въздействието на отпадъците и опасните
вещества ще е локално върху площадката.
2. На площадката ще се съхраняват опасни вещества под прага за класификация на
предприятието с рисков потенциал.
3. Степента на въздействие ще е незначителна за работниците при прилагане на
превантивни мерки и лични предпазни средства.
4.15. ГЕНЕТИЧНИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ
Обектът на инвестиционното предложение не е свързан с използване и производство
на генетично модифицирани организми.
4.16. ОБОБЩЕНИ

ДАННИ ЗА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Значимостта на въздействията се определят като:
1. преки ПР
2. непреки НПР
3. кумулативни - КУ
4. краткотрайни - КТ
5. среднотрайни - СТ
6. дълготрайни - ДТ
7. постоянни ПО
8. временни ВР
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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
Въздействие
№

Компоненти на околната
среда

1.

Атмосфера

2.

Атмосферен въздух

3.
4.
5.
6.
7.

Повърхностни води
Подземни води
Почви
Биологично разнообразие
Фауна и животински свят
Материално
и
културно
наследство

8.
9.

Здравен риск

Легенда:

Вид на въздействието
положително

работници

отрицателно пряко

непряко

Продължителност на въздействието
вторично Кумулативно

Краткотрайно

Среднотрайно

Дълготрайно

Постоянно

Временно





















население

 – 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
Въздействие
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Компоненти на околната
среда
Атмосфера
Атмосферен въздух
Повърхностни води
Подземни води
Почви
Биологично разнообразие
Фауна и животински свят

Вид на въздействието
положително

Продължителност на въздействието
вторично Кумулативно

Краткотрайно

Среднотрайно

отрицателно пряко

непряко

Дълготрайно

Постоянно

Временно
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Въздействие
№

Компоненти на околната
среда

8.

Материално
наследство

9.

Здравен риск

Легенда:

и

Вид на въздействието
положително

отрицателно пряко

непряко

Продължителност на въздействието
вторично Кумулативно

Краткотрайно

Среднотрайно

Дълготрайно

Постоянно

Временно

културно

работници
население

 – 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
Въздействие
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Компоненти на околната
среда
Атмосфера
Атмосферен въздух
Повърхностни води
Подземни води
Почви
Биологично разнообразие
Фауна и животински свят
Материално
и
културно
наследство
работници
Здравен риск
население

Легенда:

Вид на въздействието
положително

отрицателно пряко





непряко



Продължителност на въздействието
вторично Кумулативно

Краткотрайно

Среднотрайно

Дълготрайно

Постоянно







Временно







 – 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
Въздействие
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Компоненти на околната
среда
Атмосфера
Атмосферен въздух
Повърхностни води
Подземни води
Почви
Биологично разнообразие
Фауна и животински свят
Материално
и
културно
наследство
работници
Здравен риск
население

Легенда:

Вид на въздействието
положително

отрицателно пряко



непряко

Продължителност на въздействието
вторично Кумулативно

Краткотрайно





Среднотрайно

Дълготрайно

Постоянно

Временно





 – при строителство;  – при експлоатация;  – при закриване и рекултивация.
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Емисии във
въздуха
Отпадъчни
води

С

Здравен риск

Екосист.
разнообразие

Фауна

Флора

разнообразие
Минерално
разнообразие

Защитени територии

Ландшафт

Земни недра

Почви

Подземни

Повърхностни

Атмосфера

Фактори

Атмосферен въздух

Значими въздействия върху компонентите на околната среда
Води
Биологично

Културно наследство

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

С
Л

С

Отпадъци

С

Рискови
енергийни
източници

С

Дискомфорт

С

Емисии във
въздуха
Отпадъчни
води
Отпадъци
Рискови
енергийни
източници

Здравен риск

Екосист.
разнообразие

Фауна

Флора

разнообразие
Минерално
разнообразие

Защитени територии

Ландшафт

Земни недра

Почви

Подземни

Повърхностни

Атмосфера

Фактори

Атмосферен въздух

Значими въздействия върху компонентите на околната среда
Води
Биологично

Културно наследство

Таблица 4.16-6 Обобщени данни за значимостта на въздействията върху
компонентите на околната среда, на материалното и културно наследство по време
на експлоатация

Л

С

С

С
С
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Здравен риск

Екосист.
разнообразие

Фауна

Флора

разнообразие
Минерално
разнообразие

Защитени територии

Ландшафт

Земни недра

Почви

Подземни

Повърхностни

Атмосфера

Фактори

Атмосферен въздух

Значими въздействия върху компонентите на околната среда
Води
Биологично

Културно наследство
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С

Дискомфорт

Емисии във
въздуха
Отпадъчни
води

С

Здравен риск

Екосист.
разнообразие

Фауна

Флора

разнообразие
Минерално
разнообразие

Защитени територии

Ландшафт

Земни недра

Почви

Подземни

Повърхностни

Атмосфера

Фактори

Атмосферен въздух

Значими въздействия върху компонентите на околната среда
Води
Биологично

Културно наследство

Таблица 4.16-7 Обобщени данни за значимостта на въздействията върху
компонентите на околната среда, на материалното и културно наследство по време
на закриване и рекултивация

С

Отпадъци
Рискови
енергийни
източници

С

Дискомфорт

С

4.17. КУМУЛАТИВЕН ЕФЕКТ
В близост до площадката на ИП няма други източници на замърсяване на въздуха,
водите, почвите и/или други източници на шум в околната среда.
4.18. ТРАНСГРАНИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Няма основание за очакване на трансгранично въздействие.
5. ОПИСАНИЕ
НА
ВЕРОЯТНИТЕ
ЗНАЧИТЕЛНИ
ПОСЛЕДИЦИ
ВЪЗДЕЙСТВИЯТА
НА
ИНВЕСТИЦИОННОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОИЗТИЧАЩИ И ОТ:
5.1.СТРОИТЕЛСТВОТО

И

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА

НА

ИНВЕСТИЦИОННОТО

ОТ
ЗА

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 на Доклад.
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Вероятните последици от въздействието на ИП за околната среда, произтичащи от
реализацията на различните етапи са разгледани подробно в Раздел 4 на ДОВОС.
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
РАДИАЦИЯ;

ОТ

ЗАМЪРСИТЕЛИ,

ВЪЗНИКВАНЕТО

НА

ШУМ,

ВИБРАЦИИ,

ВРЕДНИ

НЕЙОНИЗИРАЩИ

ВЪЗДЕЙСТВИЯ

И

ЛЪЧЕНИЯ

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 на ДОВОС. 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.
Емисиите вредни вещества във водите са подробно разгледани в точка 4.3 на
ДОВОС.
Вибрации се очакват във фазата на строителството от строителната и тежкотоварна
техника. На въздействието на вибрациите основно ще бъдат подложени работещите на
обекта. Подробен анали е извършен в точка 4.13 на ДОВОС.
Генерирането на шум по време на строителството и експлоатацията е подробно
разгледано в точка 4.13 на ДОВОС. Извършени са изчисления за шумовото натоварване в
най-близката жилищна зона и намиращите се в близост зони подлежащи на усилена
защита от шум (училища, детски градини, болници, терени за отдих и рекреация и др.).
На площадката на „Химиндъстриис” ООД не се предвиждат дейности по
обезвреждане или оползотворяване на отпадъци.
5.4.РИСКОВЕТЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ИЛИ ОКОЛНАТА СРЕДА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ИЛИ КАТАСТРОФИ

Рисковете за човешкото здраве са подробно анализирани в точка 4.11 на ДОВОС.
В точка 3.10 на ДОВОС е представена информация за наличните в района на ИП
обекти на културното наследство. Най-близките обекти отстоят на повече от 3 km от
площадката на инвестиционното предложение
По време на строителството и експлоатацията на обекта (вкл. при етап на
закриване) не може да се очаква въздействие върху намиращите се в района на ИП обекти
от материалното и културно наследство.
Предприемането на превантивни мерки срещу недопускане възникването на аварии
свежда риска за произшествия и катастрофи до минимум.
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5.5.КОМБИНИРАНЕТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО С ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ
И/ИЛИ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВСИЧКИ
СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОБЛЕМИ В ОКОЛНАТА СРЕДА, СВЪРЗАНИ С ОБЛАСТИ ОТ ОСОБЕНО
ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ, ИЛИ СВЪРЗАНИ С
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

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
въглероден диоксид от ферментацията. Тези емисии не влияят пряко върху качеството на
въздуха в района, но като парников газ, въглеродният диоксид има негативно въздействие
върху парниковия ефект и изменението на климата.
В глобален аспект общите парникови емисии от всички източници в България имат
нищожно/незначително нисък дял към емисиите, които се отделят от някои развити или
развиващи се страни.
5.7.ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ВЕЩЕСТВА
Като цяло не се очакват негативни последици за околната среда от употребата на
опасните вещества. За случаи на евентуално възникнали аварийни ситуации ще бъдат
осигурени необходимите превантивни мерки срещу недопускане замърсяване и/или
негативно въздействие върху компонентите на околната среда.
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
В ДОВОС е представена пълна информация.
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
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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
№
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Мерки
Да се предвидят растителен пояс и зелени площи на територията на
инвестиционното предложение.
Едновременно с разработване на проект за строителство да се проектира и
рекултивация с ландшафтно устройство на нарушените от строителството
терени. В проекта да се предвиди при евентуални изкопни работи
съхраняването на място на хумусния пласт, който може да се използва за
рекултивация на площадката.
Да се предвиди мониторинг и контрол на интензитетите на физическите
фактори на работната среда.
Да се предвидят технически мероприятия за елиминиране или намаляване
на физическите и химически неблагоприятни фактори на работната среда.
Операторът да изготви собствена оценка на възможни случаи на
непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични
щети със съдържание съгласно Приложение № 1 от Наредба № 1/2008 г. за
вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за
отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и
за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение
Изготвяне на програма за собствен мониторинг на емисиите вредни
вещества в атмосферния въздух
Проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за улавяне на
прах от изпускащите устройства на площадката
Изготвяне на програма за собствен мониторинг на подземните води
Проектиране и изграждане на разделна канализационна система за битовофекални и атмосферни води с водоплътни ями
Проектиране и изграждане на обваловки към резервоарите за ОХВ, които да
бъдат оразмерени така, че при евентуален пробив на резервоар да може да
поеме цялото количество
Строителството да започне извън периода 1 май – 25 юли или в дните
непосредствено преди строителството да се извърши орнитологичен
мониторинг, доказващ липсата на гнездене на видовете ливаден блатар

Период (фаза) на
изпълнение
Проектиране

Резултат
Опазване на околната среда
населението
Възстановяване на почвите
устройство на терена

и здравето
и

на

ландшафтно

Проектиране

Проектиране
Проектиране
Проектиране

Проектиране
Проектиране/
Строителство
Проектиране
Проектиране/
Строителство
Проектиране/
Строителство

Опазване здравето на работещите.
Опазване здравето на работещите.
Спазване на изискванията на нормативната уредба
по предотвратяване и ограничаване на екологични
щети

Контрол и опазване качеството на атмосферния
въздух
Опазване качеството на атмосферния въздух
Контрол и опазване качеството на подземните води
Опазване повърхностни и подземни води от
замърсяване
Опазване повърхностни, подземни води и почви от
замърсяване
Опазване биологичното богатство в района

Строителство
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№

Мерки

Период (фаза) на
изпълнение

(Circus pygargus), малък ястреб (Accipiter nisus), късопръст ястреб (Accipiter
brevipes) и обикновен мишелов (Buteo buteo) в периметър до 150 m от
границите на строителната площадка
Да не се допуска строителство през нощта (между 20:00 и 7:00 ч.)
Строителство

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.

Да не се застрояват, вкл. да не се ограждат, тревните и храстовите
местообитания в най-източната част на имота (местообитания с кодове E2.7,
E5.1, F3.11, G5.1 – вж. Прил. V.1.1-1) – ивица с ширина около 30 м от
източната граница
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.
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.
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.
Рационална организация на територията по време на строителството. Да не
се използват площи, извън работната площадка.
Излишните земни маси по време на строителството да се използват за
обратен насип при вертикалната планировка на терена.
Излишните земни маси и строителните и битови неопасни отпадъци по
време на строителството да се извозват своевременно до определените им от
Общината депа.
Извозването на строителните отпадъци от обекта да се извършва по
транспортна схема, съгласувана от Община Болярово
Да се работи с изправни машини и оборудване и да се спазва строителна
дисциплина.

Строителство

Резултат

Недопускане безпокойство за ношноактивни
видове, вкл. прилепи, вкл. такива, предмет на
опазване в ЗЗ
Запазване характера на растителността в съседните
терени, вкл. в ЗЗ. Подобряване биокоридорните
функции на дерето източно от имота, като елемент
на ЗЗ „Дервентски възвишения 1“
Опазване на качеството на въздуха.

Строителство
Опазване на качеството на въздуха.
Строителство
Опазване на качеството на въздуха.
Строителство

Строителство
Строителство
Строителство
Строителство
Строителство

По-малко утъпкване на земите и почвите в района
на инвестиционното предложение.
Екологосъобразно управление на отпадъците
Избягва се разхищението на земни маси и
замърсяването на съседните земи.
Предотвратяване
на
нерегламентирано
освобождаване на строителни отпадъци
Избягване на аварийни ситуации и залпови
изпускания на нефтопродукти и други замърсяващи
вещества.
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№

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

Мерки
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.
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.
Зареждането на строителната техника с горивни материали, както и
подмяната на масла следва да става извън територията на обекта.
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.
За ограничаване на трудовите злополуки по време на строителните работи,
между строителната фирма, фирмите подизпълнители и „Химиндъстриис”
ООД, да се разработи съвместен план (програма) по безопасност на труда.
С оглед ограничаване на вредното въздействие на неблагоприятния
микроклимат, работниците да бъдат снабдявани с подходящо за сезона
работно облекло.
Съгласно нормативните изисквания (с оглед намаляването на физическото
натоварване, преумората и развитието на скелето-мускулни заболявания), да
се въведат режимите на труд и почивка по време на работа.
Достъпът да е разрешен само за определени работници.

Период (фаза) на
изпълнение

Опазване на компонентите на околната среда
Строителство

Строителство

Строителство

Намалява се уплътняването и ерозията върху
площта на строителния обект и съседните парцели.
Намалява се замърсяването с прахо-газови емисии
и със земни маси съседните земи.
Опазване на почвите и водите от замърсявания чрез
разливи и течове.
Опазване здравето на работниците и осигуряване
на безопасни условия на труд.

Строителство

Строителство

Опазване здравето на работниците и осигуряване
на безопасни условия на труд.

Строителство

Опазване здравето на работниците и осигуряване
на безопасни условия на труд.

Строителство

Опазване здравето на работниците и осигуряване
на безопасни условия на труд.

Строителство/
Експлоатация

31.

Сключване на договор с фирма и редовно почистване на канализацията и
водоплътените ями.
Извършване на периодични проверки на състоянието на обваловките.

32.

Осигуряване на сорбиращ материал на склад за евентуални разливи на ОХВ.

Експлоатация

33.

След започване на експлоатацията да се измерят факторите на работната
среда и се извърши оценка на риска на всички работно места.

Експлоатация

30.

Резултат

Експлоатация
Експлоатация

Осигуряване на безопасни условия на труд
Недопускане замърсяване на околната среда с
отпадъчни води
Контрол за недопускане на аварии
Контрол върху разливи извън обвалованите площи
и почистване
Опазване здравето на работниците и осигуряване
на безопасни условия на труд.
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№

34.

35.

36.

37.

38.

Мерки
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.
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.
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.
Необходимо е да се разработи План за аварийни ситуации за всички етапи
от производството, инсталации и съоръжения (основни и спомагателни).
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.

Период (фаза) на
изпълнение

Резултат
Опазване здравето на работниците и осигуряване
на безопасни условия на труд.

Експлоатация

Опазване здравето на работниците и населението.
Експлоатация
Опазване здравето на работещите.

Експлоатация

Опазване здравето на работниците и населението,
както и всички компоненти на околната среда.
Превантивна мярка за опазване здравето на
работниците и населението, както и компонентите
на околната среда.

Експлоатация

Експлоатация

39.

Да не се допуска нерегламентирано изхвърляне на отпадъци на територията
на промишлената площадка.

Експлоатация

Екологосъобразно управление на отпадъците

Изработване на фирмена документация (инструкции, процедури,
длъжностни характеристики) в които да са конкретизирани задълженията на
съответното лице, свързани с опасните химични вещества.

Експлоатация

40.

Опазване на компонентите на околната среда и
минимален здравен риск

41.

42.
43.
44.

Сключване на договори с фирми, притежаващи регистрация по чл. 78 за
транспортиране и разрешително по чл. 67 на ЗУО за обезвреждане на
отпадъците.
Осъществяване на вътрешнофирмен контрол на дейностите по управление
на отпадъците.
При ландшафното оформяне на обекта да не се използват инвазивни видове
- Ailanthus altissima, Robinia pseudoacatia, Amorpha fruticosa, Fallopia
japonica, Gleditsia triacanthos, Pueraria lobata и др.
Да се спазват всички инструкции за работа с опасни вещества и тези по

Контрол върху опасните вещества
Екологосъобразно управление на отпадъците.
Експлоатация
Екологосъобразно управление на отпадъците.

Експлоатация
Закриване
рекултивация
Експлоатация

и

Опазване на биологичното богатство в района

Превенция за опазване на здравето на хората и
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№

Мерки
БХТПБ.

45.
46.

Работниците да бъдат обучени за използване на предвидените средства за
предотвратяване и ограничаване на аварийни ситуации.
Да се следят определените параметри за качество на подземните води от
компетентните органи.

Период (фаза) на
изпълнение
Закриване
рекултивация
Експлоатация
Закриване
рекултивация
Закриване
рекултивация

и

Резултат
компонентите на околната среда
Превенция за аварийни ситуации.

и
и

Опазване качеството на подземните води.
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8. ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ
ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ
И/ИЛИ БЕДСТВИЯ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГО; СЪОТВЕТНАТА
ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА Е ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ ОЦЕНКА НА РИСКА;
ОПИСАНИЕТО ВКЛЮЧВА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
ИЛИ
СМЕКЧАВАНЕ
НА
ЗНАЧИТЕЛНИТЕ
НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ТЕЗИ СЪБИТИЯ ЗА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КАКТО И ПОДРОБНОСТИ ЗА
ПОДГОТВЕНОСТТА И ЗА ПРЕДЛАГАНОТО РЕАГИРАНЕ ПРИ ТАКИВА
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
8.1.ОПИСАНИЕ

НА ОЧАКВАНИТЕ

ЗНАЧИТЕЛНИ

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ОТ
ОЦЕНКАТА НА РИСКА

Неприложимо.
На площадката на новата инсталация не съществуват условия за възникване на
голяма авария съгласно критериите за докладване на голяма авария по Приложение
5 на ЗООС.
Обектът не се класифицира, като предприятие с нисък или висок рисков
потенциал.
8.2.ОПИСАНИЕ

НА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ

СМЕКЧАВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ГОЛЯМА АВАРИЯ

На площадката на „Химиндъстриис” ООД няма условия за възникване на голяма
авария по смисъла на ЗООС.
По-долу е представен списък на приложимите мерки, предвидени за
предотвратяване или смекчаване на неблагоприятни последици от авария на площадката
на дружеството:

изграждане на обваловки на всички резервоари с опасни вещества.
Обваловките е необходимо да бъдат изчислени за пълно задържане на съдържанието на
съответния резервоар при евентуален пробив;

изграждане на водопроводна мрежа за противопожарни нужди;

изграждане на резервоар за противопожарни нужди;

изграждане на система за пожарогасене, която да покрива пожароопасните
зони;

осигуряване на допълнителни подръчни противопожарни средства;

осигуряване на система от предпазни клапани на тръбите за леснозапалими
течности;

изготвяне на авариен план за предприятието и изграждане на Аварийна
група и/или Кризисен щаб или др. за провеждане на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи в случай на възникнала авария

извършване на огневи дейности в пожароопасните зони единствено след
обезопасяването им
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спазване на общите правила за пожарна безопасност

осигуряване на лични предпазни средства за защита на персонала

провеждане на обучение и тренировки на персонала за поддържане на
готовността за действие при аварии

извършване на периодични огледи на тръбопроводите с опасни химични
вещества/ ОХВ. Огледи се извършват и от изпълнителския персонал по време на работа
9. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА
КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ИЛИ НА
ОПРАВОМОЩЕНИ
ОТ
ТЯХ
ДЛЪЖНОСТНИ
ЛИЦА
И
ДРУГИ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА И ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДЪРЖАВИ – В
ТРАНСГРАНИЧЕН
КОНТЕКСТ,
ПОЛУЧЕНИ
В
РЕЗУЛТАТ
ОТ
ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ
9.1.СПИСЪК НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, НА КОИТО Е ИЗПРАТЕНО ПИСМО ЗА
КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗАДАНИЕТО ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОВОС
В съответствие с изискванията на чл. 95 ал. 3 от ЗООС и чл. 9 от НУРОВОС,
Възложителят е провел консултации с компетентния орган РИОСВ - Стара Загора и със
заинтересованите и специализирани ведомства.
Заданието за определяне на обхвата на ОВОС е внесено за утвърждаване в РИОСВ
- Стара Загора, след като „Химиндъстриис” ООД, е изпратило искане за становище до
следните институции и организации:
 РИОСВ – Стара Загора;
 Басейнова дирекция Източнобеломорски район – гр. Пловдив;
 РЗИ – Ямбол;
 Община Болярово и кметство с. Мамарчево;
ДОВОС е изготвен въз основа на Задание за определяне на обхвата на Доклад за
ОВОС, което от своя страна е изработено въз основа на чл. 10, ал. 3 от НУРОВОС, след
като са отчетени мненията, становищата и повдигнатите въпроси в резултат на
направените консултации.
9.2.СПИСЪК

НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО СА ИЗРАЗИЛИ СТАНОВИЩЕ

ПО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До настоящия момент са получени становища, препоръки или необходими
действия при изготвянето на ДОВОС и при реализация на инвестиционното предложение
от следните заинтересовани специализирани ведомства:
 РИОСВ - Стара Загора – изх. № КОС-01-4713/06.06.2018 г.;
 РЗИ - Ямбол – изх. № 03-06-1263/29.05.2018г.;
 БДИБР - Пловдив – изх. № ПУ 02-73/29.05.2018г.;
Копия от изпратените писма за консултации и получените становища, мнения и
препоръки по Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС са
представени в Приложение 4 към ДОВОС.
При получаване на допълнителни становища, препоръки, предписания и мерки във
връзка с това инвестиционно предложение, те ще бъдат оценени от експертите, изготвящи
Доклада за ОВОС и ще бъдат включени към Доклада за ОВОС или като Допълнение към
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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 на ДОВОС.
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 компонентите на околната среда.
Въздействието на факторите на околната среда ще е локално върху площадката.
Степента на въздействие ще е незначителна за работниците при прилагане на
превантивни мерки и лични предпазни средства.
Кумулативни, синергични и трансгранични въздействия не се очакват.
10.2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На база на анализа и оценката на инвестиционно предложение за
„Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни
разтворители и спирт”, проведените изследвания, проучвания и консултации, както
и направената прогнозна оценка за въздействието на обекта върху компонентите на
околната среда и факторите, които й въздействат, авторският колектив на
настоящия Доклад за ОВОС препоръчва на Експертния екологичен съвет при
РИОСВ - Стара Загора да предпише изпълнението на мерките и препоръките,
направени в Доклада и да одобри реализацията на инвестиционното предложение на
„Химиндъстриис” ООД.
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