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І. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. РЕЗЮМЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

„Сол България“ ЕАД е създадена през 1998г. в София и е българското 

подразделение на „Сол Груп“, която е водещ европейски доставчик на индустриални 

газове, с повече от 70 години опит и специализирана в производството и предлагането на 

пазара на технически газове (въглероден диоксид, кислород, аргон, азот, водород и др.) за 

промишлено и научно използване, както и в медицината. В момента „Сол Груп“ работи в 

24 европейски страни, в Индия, Мароко и Бразилия, като седалището на фирмата е в гр. 

Монца, Италия. 

Настоящото инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на нова инсталация 

за оползотворяване на отпадъчен въглероден диоксид, емитиран като част от 

ферментационния газ, от производството на етилов спирт на „Алмагест“ АД, с. Веринско, 

община Ихтиман. Инсталацията не се явява разширение или изменение в 

производствената дейност на „Алмагест“ АД, тъй като възложител е „Сол България“ ЕАД 

и няма отношение към производството на етилов спирт. По настоящем газът се изпуска 

свободно в атмосферата, през самостоятелно изпускащо устройство, след мокър скрубер, 

като параметрите на изпускане са регламентирани чрез условията на комплексното 

разрешително (КР) на „Алмагест“ АД. 

В най-ранния етап, възложителят е уведомил РИОСВ – София и засегнатото 

население, като в отговор, с писмо на РИОСВ – София изх. № 3651-2986/02.05.2017г. 

(представено в Приложение № 1) е указано, че за ИП следва да бъде проведена процедура 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС).  

2. ДОКАЗВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Следва да се отбележи, че инвестиционното предложение се отнася до 

оползотворяване на отпадъчен газ, водещо до намаляване на емисиите на парникови 

газове, което може да се приеме като схема за доброволно намаление на емисии по 

смисъла на Закона за ограничаване изменението на климата (обн. ДВ, бр. 22/2014г, посл. 

изм. ДВ, бр. 56/2015г). Предвид това, ефектът, които ще се постигне, следва да се 

разглежда като изпълнение на мярка за намаляване на отрицателните въздействия върху 

атмосферния въздух и климата. 

 

3. ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И ОДОБРЕНИ С УСТРОЙСТВЕН ИЛИ ДРУГ ПЛАН 

ДЕЙНОСТИ В ОБХВАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И КУМУЛИРАНЕ С ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.     

Инвестиционното предложение е пряко свързано с намаляването на емисиите на 

парникови газове (въглероден диоксид), което ще се осъществи по Схемата за доброволно 

намаление на емисии, обхващаща дейности, инсталации и лица, за които не съществуват 

международни задължения за намаляване на емисиите от парникови газове, в 

съответствие с изискванията на Закон за ограничаване изменението на климата.(обн. ДВ, 

бр. 22/2014г, посл.изм. ДВ, бр. 56/2015г). Съгласно т. 13 към §1 на Допълнителните 

разпоредби на закона,  „Доброволно намаление на емисии“ е намаление на емисии на 
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парникови газове, получено в резултат на реализацията на проекти, сертифицирани по 

някой от доброволните стандарти.  

Инвестиционното предложение е пряко свързано с експлоатацията на Инсталация 

за производство на етанол (от зърнени култури), разрешена с КР № 482-Н0-И0-А1/2015г., 

с оператор „Алмагест” АД, тъй като въглеродният диоксид се емитира във въздуха като 

част от т. нар. ферментационен газ, получавани по време на ферментацията. Параметрите 

на изпускане са регламентирани чрез условията на КР на „Алмагест“ АД, които ще се 

запазят и след изграждане на инсталацията за оползотворявана на въглеродния диоксид, 

тъй като при авария, ремонт или липса на клиенти, схемата на изпускане ще се запази. 

Предвид това не се налага промяна в условията на издаденото КР. 

Независимо от горното новата инсталация не се явява разширение или изменение в 

производствената дейност на „Алмагест“ АД, тъй като възложител е „Сол България“ ЕАД, 

който няма отношение към производството на етилов спирт. 

Няма кумулиране с други инвестиционни предложения. 

 

4. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ АЛТЕРНАТИВИ 

4.1. Нулева алтернатива 

"Нулева" алтернатива означава да се запази сегашното състояние, като газът се 

изпуска свободно в атмосферата, съгласно условията на КР. При това ще се пропусне 

възможността за производството на един търсен търговски продукт и за намаляване на 

парниковия ефект, което би било загуба в борбата с изменението на климата.  

4.2. Алтернативи за местоположение 

Местоположението на Инсталацията е съобразено с източника на отпадъчния газ, 

като ще се разположи максимално близко до него. Предвид това всяка друга алтернатива 

би била нерационална от технологична гледна точка. 

4.3. Алтернативи за технологии 

Съдържанието на СО2 във въздуха варира между 0,03% (300 ppm) и 0,06% (600 

ppm), в зависимост от района. В последните години, заради интензивното промишлено 

производство, неговото количество е значително увеличено. Поради това се разработват и 

прилагат редица технологии за улавянето му.  

Улавянето и съхранението на въглеродния диоксид е процес на прихващане на 

потока отпадъчен газ, съдържащ СО2, от големи точкови източници, като например 

електроцентралите, работещи с изкопаеми горива (ТЕЦ), различни ферментационни 

мощности и др., транспортирането му до място за съхранение и депозиране, от където той 

няма да може да навлиза в атмосферата, като това е обикновено подземна геоложка 

формация. Целта е да се предотврати освобождаването на големи количества CO2 в 

атмосферата. Това е потенциално средство за намаляване на приноса на емисиите от 

изкопаеми горива за глобалното затопляне и киселинността на океана, но при това не 

може да бъде произвеждан едни много търсен продукт – чистият CO2. 

За улавянето на въглероден двуокис от газови потоци съществуват редица начини, 

но те все още не са оптимизирани за необходимия мащаб във въглищните 

електроцентрали. Акцентът в миналото често е бил за получаване на чист СО2 за 

индустриални цели, а не намаляване на нивата на СО2 в емисиите на електроцентралата. 

Предвид това, получаването на високо пречистен въглероден диоксид, който може да бъде 

използван в хранително-вкусовата промишленост, във фармацията и медицината, 

ограничава до известна степен източниците на суровината и съответно прилаганите 

технологии за пречистване. Конкретната технология зависи от източника на газа, степента 
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и вида на съпътстващите го замърсявания. В този смисъл, предлаганата технология е 

изцяло съобразена с качествените и количествени характеристики на изходящия 

ферментационен газ, които се явява суровина за производството на чистия въглероден 

диоксид. Затова, за конкретното производство, не могат да бъдат предложени други 

технологии. 

 

5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМА ПЛОЩ ЗА 

ВРЕМЕННИ ДЕЙНОСТИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

Имотът, предвиден за осъществяване на ИП, е № 000384, ЕКАТТЕ 10690, с плош 

1,5 дка, разположен в землището на с. Веринско, м. „Без име”, община Ихтиман, област 

София. Скица на имота е представена в Приложение № 2. Координатите на характерните 

точки на имоти са представени в същото приложение. Собственост е на „АЛМАГЕСТ” АД 

по силата на нотариален акт за собственост на недвижим имот, № 145, том II, рег. № 2190, 

дело № 275 от 2016г., представен в Приложение № 3.  Начинът на ползване е „др. 

производствена база“. Общата му площ е 1.500 дка и граничи: 

- на запад и юг с производствената база на „Алмагест“ АД; 

- на изток с ведомствен път, държавна собственост; 

- на север с пасища с храсти, собственост на община Ихтиман 

Теренът отстои на около 1 км ( по права линия) от с. Веринско. 

Теренът, върху който ще се изгради инсталацията, се предоставя за възмездно 

ползване за срок от десет години от „Алмагест“ АД на „Сол България“ ЕАД чрез договор 

за наем от 01.03.2017г., представен в Приложение № 4. Съгласно чл. 2 от договора, 

имотът се предоставя за изграждане на инсталацията за оползотворяване на отпадъчен 

въглероден диоксид. 

 
Фиг. ІІ. 5-1. Местоположение на имота спрямо Завода за етанол 

Настоящото инвестиционно предложение е съобразено с начина на ползване на 

имота -  „др. производствена база“. 
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Фиг. ІІ. 5-2. Извадка от генералния план на завода на „Алмагест“ АД, показваща 

разполагането на новата инсталация и резервоарите за съхранение на СО2 спрямо 

съществуващите охладителни кули и контролно-пропускателния пункт. 

 

6. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ (ПО ПРОСПЕКТНИ ДАННИ), КАПАЦИТЕТ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ДЕЙНОСТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, В КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СА 

НАЛИЧНИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗООС.      

 

Производството на „Алмагест“ АД на етилов алкохол се осъществява чрез 

биологична обработка - ферментация на зърнени култури. По време на ферментацията се 

получава т. нар. ферментационен газ (около 2 175 кг/час), който се състои от основно 

въглероден диоксид (1 888 кг/час), въздух (205 кг/час), водни пари (40 кг/час) и алкохолни 

пари. Тъй като отделяният при ферментацията газ, съдържа определено количество 

алкохолни пари и летливи органични киселини, той се пропуска през пречиствателно 

съоръжение – мокър скрубер. Промиващата вода се насочва към началото на процеса по 

ферментиране, а пречистената газова смес (богата на СО2) се изпуска на върха на 

колоната, с височина 25 м. Емитираният СО2 ще достига до обекта посредством естакада, 

която ще бъде отклонение от съществуващата такава, от съседния имот на „Алмагест“ АД, 

от югозапад. 

Всички технологични единици ще бъдат монтирани под навес, върху бетонови 

легла. 
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Ще има малка обслужваща сграда, в която ще се разположат електрическо 

помещение и командна зала. Тя ще бъде със стоманена, скелетна конструкция, а стените 

ще са от термопанели. 

6.1. Описание на технологичния процес за оползотворяване на въглероден 

диоксид: 

А) Оборудване за охлаждане и компресия 

Потокът отпадъчен ферментационен газ, богат на CO2, се отвежда от мястото на 

изпускане (след мокър скрубер) към инсталацията за оползотворяване, при налягане от 0,4 

÷ 0,5 Barg, за да се повиши ефективността на следващата фаза на компресия. Налягането 

се осигурява от вентилатор за изпращане. Температурата на газът е между 30-50 ° С. 

Топлината генерирана от сгъстяването се отстранява посредством „измиване“ с охладена 

вода. По този начин влагата и примесите в потока ще бъдат премахнати още в 

газообразната фаза на СО2. Това охлаждане се извършва в охладителна колона, изработена 

от неръждаема стомана, където: 

- в долната част прясна вода се разпръсква за охлаждане на потока, използвайки 

изпарителната топлина на водата; 

- в горната част охладена вода се използва, за да се намали до определена стойност 

температурата на потока. Охлаждането се осъществява с използването на амоняк; 

- на дъното има вода. 

За осъществяване на пречистването е инсталиран барабан с активен въглен, по 

протежение на процеса на охладителя, за отстраняване на следи от сяра, които биха могли 

да присъстват и причиняват проблеми с качеството на произведения CO2. 

От барабана, газообразният СО2 се изпраща към смукателните колектори на СО2 

компресора. Компресорите са двустепенни, бутални и засмукват суровия газ при около 0,4 

бара и го повишават до налягане около 24 бара.  

Газът, напускащ компресора се охлажда с воден топлообменник и след това 

преминава през пречистване, където многослоен обем от активен въглен и алумина 

(порест материал, който поема влагата от потока съдържащ СО2, с химичен състав Al2О3) 

отстраняват възможните остатъчни замърсители и следи на серни съединения и други 

миришещи примеси от газа, ако има такива. Използваният активен въглен трябва да бъде 

заменян с нов на регулярни интервали. 

Б) Сушене и пречистване  

Суровият CO2, наситен с вода, се изпраща към устройството за сушене и 

пречистване, монтирано след компресора, където се отстранява влагата, съдържаща се в 

газа. Сушилнята е направена от два съда за адсорбция (многослоен пълнеж на 

молекулярни сита и алумина). За да се позволи непрекъсната работа, докато един съд с 

адсорбент е в експлоатация, другият е във фаза регенерация, чрез използване на въздух от 

вентилатори, затоплян чрез електрически нагреватели и последвано от охлаждане с 

изходящите газове от системата на резервоарите за съхранение на CO2. Системата за 

сушене работи напълно автоматично, контролирана от програмируем контролер. 

Точното изсушаване на СО2 газовете до точката на оросяване от около -55 ° С е от 

решаващо значение за последващите процеси на пречистване и втечняване, както и за 

качеството на продукта, тъй като дори и малко количество вода ще се замрази в секцията 

за ниско температурно втечняване. 

В) Втечняване 
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Чистият сух CO2 се изпраща към устройството за втечняване, състоящо се от 

следните секции: 

- топлообменник - втечнител, където газообразният СО2 се охлажда и кондензира 

до течни форми (при температура от около - 28 ÷ -30 ° С), чрез индиректен 

топлообменник, използвайки амоняк като охлаждаща среда; 

- вторичен изпарител, в който попада идващият СО2 и където завира, за да се 

отстранят последните некондензируеми газове (азот и инертни газове, които имат много 

по-ниски температури за втечняване). Такива газове не могат да бъдат отстранени в 

последващата секцията и трябва да се изпускат в атмосферата от най-високата точка на 

секцията за втечняване. Чистият течен СО2 постъпва в резервоар за съхранение. 

Студът, необходим за процеса, се генериран с помощта на охлаждащ агрегат с 

амоняк: топъл газообразен амоняк се компресира до около 25 Barg, охлажда се и се 

втечнява, използвайки за целта охладителна кула с чист въздух като охлаждаща среда и 

след това охлаждаща вода. 

Относително топлият течен амоняк се разширява допълнително до около 2 бара, 

т.е. до температура - 35 ° С и след това се изпраща към топлообменниците за сгъстяване 

на CO2 и втечнителя. В тези съоръжения CO2 се охлажда и /или кондензира и амоняка се 

изпарява и след това се връща обратно до смукателната линия на амонячните компресори. 

Г) Съхранение и пълнене камиони с течен СО2 

Чистият течен СО2 се изпраща до резервоарите за съхранение, където се съхраняват 

при налягане от около 18 бара и температура от около -28 ° С. 

Резервоарите за съхранение на CO2 са изработени за ниски температури от 

устойчива въглеродна стомана с изолация от полиуретан за минимизиране на загубите на 

топлина. Отделен малък хладилен агрегат за охлаждане ще втечни СО2, който се изпарява 

в резервоара. Всеки резервоар е снабден с необходимите уреди за контрол на налягането и 

предпазни клапани. 

Първоначално е предвидено да има два броя резервоара, които имат обем да 

съхраняват 200 тона течен CO2. Производството ще бъде разделено на различни партиди. 

След като резервоарът е пълен, той е изолиран и от него започва да се пълнят камионите 

превозващи СО2. Пълненето на камионите превозващи СО2 става с помощта на подходяща 

центробежна помпа. Течният CO2 се прехвърля на превозни цистерни, за да се достави на 

потребителите. Тогава производството на СО2 се изпраща до втория резервоар.  

В северната част на обходната улица се предвижда изграждането на автомобилна 

везна, която ще служи за измерване на количеството на експедирания продукт. 
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Фиг. II. 6.1-1.  Процесна блок диаграма на инсталацията за оползотворяване 

на CO2 

Д) Система за управление  

Инсталацията за оползотворяване на отпадъчен СО2 се контролира чрез 

програмируем контролер, инсталиран в контейнер на производствената площадка. 

Необходимите анализатори за контрол върху качеството на СО2, както и в 

резервоарите за съхранение, са инсталирани в отделен контейнер. Всички необходими 

разпечатки за анализите и сертификатите ще бъдат правени там, включително и тези за 

контрол на качеството на транспортното средство преди и след напълване. 

 

6.2. Режим на работа и необходим персонал: 

Инсталацията ще работи 24 часа, 7 дни в седмицата. Необходимият персонал 

включва двама инженер - технолози, един механо- инженер и един електро - инженер за 

поддръжка и контрол на оборудването. 

 

6.3. Наличие и употреба на опасни химични вещества. 

В охладителната инсталация ще се използва амоняк, като количеството, необходимо 

за напълването й е 1200 кг. Амонякът с ЕС № 215-647-6  и CAS № 1336-21-6 и се 

класифицира с категория на опасност Е 1 съгласно Приложение № 3 на ЗООС. Извън 

инсталацията, няма да се съхранява амоняк. При необходимост от допълването на 

системата ще се прави заявка за доставка от специализирана фирма, която на място ще 

препомпва нужните количества направо в охладителната инсталация. По предварителни 
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изчисления загубите ще са от около 500 кг годишно. 

За поддържане на компресорната техника ще е необходимо смазочно масло, като 

очакваното годишно количество е 400 кг. 

Други ОХВ няма да се ползват и няма да бъдат налични на площадката. 

 

7. СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА. 

Имотът има пряк излаз на път, поради което няма необходимост от изграждане на 

нова или промяна в съществуващата пътна инфраструктура. Ще се използва наличната 

такава. 

 

8.  ПРОГРАМА НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

И ФАЗИТЕ НА ЗАКРИВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОСЛЕДВАЩО ИЗПОЛЗВАНЕ 

ИП ще се реализира в една фаза, като този етап не се предвиждат отделни, 

самостоятелни дейности за закриване на площадката, тъй като тя е свързана с 

продължителността на работа на Инсталацията за производство на етанол. 

 

9. ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ НА СТРОИТЕЛСТВО 

Предвид естеството на бъдещото производство, методите на строителство 

включват изкопно-насипни работи, типични строителни и монтажни дейности, 

изграждане на фундаменти и др. Всички технологични единици са предназначени за 

монтаж на открито, под навес, за да бъдат предпазени от атмосферните условия. Предвид 

това изкопните работи са изключително ограничени, до осигуряване на техническите 

параметри за фундиране на основите на навеса. 

  

10. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА  

Инвестиционното предложение не е свързано с използването на природни ресурси, 

освен вода. Необходимата вода за технологични нужди ще бъде в количество 2,5 куб.м на 

час и ще се доставя съгласно съглашение за доставка на вода  с „Алмагест“ АД 

(представено в Приложение № 5), въз основа на разрешително за водовземане № 

31430004 от 07.07.2008г. от повърхностен воден обект – „Бакър дере“, издадено от 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център  Пловдив. Разрешените с 

цитираното разрешително водни количества са напълно достатъчни да осигурят 

допълнителното водоснабдяване и не се налага неговата промяна. „Алмагест“ АД се 

ангажира да предприеме необходимите действия, с оглед допълване на устройствата, 

ползващи вода, посочени в разрешителното.  

За питейно-битови нужди работниците ще ползват съществуващата административна 

сграда на „Алмагест“ АД, поради което не е необходима вода за питейно-битови нужди. 

Инвестиционното предложение не предвижда ново водовземане от повърхностни 

или подземни води, нито изграждането на нови водовземни съоръжения.  
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11. ОТПАДЪЦИ, КОИТО СЕ ОЧАКВА ДА СЕ ГЕНЕРИРАТ – ВИДОВЕ, КОЛИЧЕСТВА И 

НАЧИН НА ТРЕТИРАНЕ 

Отпадъците, които ще се образуват по време на изграждане на инсталацията и 

отпадъците, които се очаква да се генерират по време на експлоатацията им, са 

класифицирани в съответствие с Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. Тъй 

като на този етап не могат да се дадат точните видове и количества отпадъци, 

представената информация е прогнозна. 

 

А. Отпадъци по време на строителството: 

- Код 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 -  от 

извършените видове изкопни работи за оформяне на площадката и изкопаване на 

фундаментите на съоръженията и навеса; 

- Код 17 04 05 – Желязо и стомана – от монтирането на съоръженията; 

- Код 17 06 04 – изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 

03 – от полагането на изолации по съоръженията. 

Строителните отпадъци ще се обслужват от фирмата – изпълнител на дейностите. 

 

Б. Отпадъци при експлоатацията: 

При експлоатацията на инсталацията ще се образуват следните отпадъци: 

- Код 13 02 06 * синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки, 

около 100кг/годишно; 

- Код 15 02 03 абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (активен въглен и алумина) около 1000 кг 

годишно; 

- Код 20 01 21* – флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – от 

осветлението, около 0,2 кг/год; 

- Код 20 03 01 – смесени битови отпадъци – от работниците на инсталацията 

складовете – около 3,2 кг на ден, при норма на натрупване 0,8 кг/ж/ден. 

На площадката на инсталацията ще се обособи зона за разделно събиране на 

различните видове отпадъци.  

Битовите отпадъци ще се извозват от фирмата, обслужваща с. Веринско, община 

Ихтиман. 

Всички образувани отпадъци ще се предават за последващо третиране на фирми, 

притежаващи съответните разрешителни или регистрационни документи, въз основа на 

сключени писмени договори. Преди започване на дейността, ще се изготвят работни листа 

за класификация на отпадъците, които ще се съгласуват с РИОСВ – София. 

 

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗГЛЕДАНИ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Самото ИП следва да се разглежда като мярка за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда от определена производствена дейност, а именно 

намаляване на емисиите на парникови газове (въглероден диоксид), което ще се 

осъществи по Схемата за доброволно намаление на емисии, обхващаща дейности, 

инсталации и лица, за които не съществуват международни задължения за намаляване на 
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емисиите от парникови газове, в съответствие с изискванията на Закон за ограничаване 

изменението на климата (обн. ДВ, бр. 22/2014г, посл.изм. ДВ, бр. 56/2015г). Съгласно т. 13 

към §1 на Допълнителните разпоредби на закона,  „Доброволно намаление на емисии“ е 

намаление на емисии на парникови газове, получено в резултат на реализацията на 

проекти, сертифицирани по някой от доброволните стандарти. С оглед бъдещото 

сертифициране, проектът е съобразен с принципите на добрите международни практики, 

като: 

 допълнителност; 

 прозрачност; 

 екологична ефикасност, икономическа ефективност и социална 

приемливост; 

 надеждност; 

 проследимост; 

 отчетност. 

 

С оглед недопускане на каквато и да била възможност за замърсяване на 

компонентите и факторите на околната среда са предвидени: 

- от инсталацията ще се отделят единствено некондензируеми газове - азот и 

инертни газове, които са част от атмосферния въздух; 

- полагане да твърда настилка под всички технологични единици, за недопускане 

на разливи и замърсявания на почвите и водите; 

- не се предвижда заустване на отпадъчни води във водни обекти, а единствено 

тяхното оползотворяване. 

 

13. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (НАПРИМЕР 

ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, НОВ ВОДОПРОВОД, ДОБИВ ИЛИ ПРЕНАСЯНЕ НА 

ЕНЕРГИЯ, ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ) 

ИП не е свързано с добив на строителни материали, изграждане на нов водопровод, 

добив на енергия и жилищно строителство.  

Инвестиционното предложение не предвижда ново водовземане от повърхностни 

или подземни води, нито изграждането на нови водовземни съоръжения.  

Захранването с електричество ще се осъществи чрез подземно отклонение от 

съществуващ трафопост, собственост на „Алмагест“ АД, въз основа на сключено 

съглашение между страните (представено в Приложение № 6) и при съгласуване с „ЧЕЗ 

Електро България” АД. 

Трасето ще бъде изградено от ПВЦ тръби, положени в земята и в стоманобетонни 

кабелни шахти. Кабелите се въвеждат в оформен кабелен подвал (двоен под) в електро 

помещението на командната сграда. 

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени 

отпадъчни води. Единствената вода, която отпада е около 150-200 л/ч, от процеса на 

кондензация и тя е практически чиста. Същата ще бъде използвана за напояване на 

оранжерията за производство на зеленчуци на „Агрикон БГ“ ЕООД, която ще се изгради в 

непосредствена близост. За оранжерията е издадено становище от РИОСВ – София изх. № 

26-00-11652/15.01.2016г. Съглашението за използване на води за напояване между двете 

дружества е (представено в Приложение № 7). 
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Не се предвиждат съоръжения за пречистване на отпадъчни води, нито отвеждане в 

канализация, нито точки на заустване. 

От обектът няма да се образуват битово-фекални отпадъчни води, тъй като 

работниците ще използват съществуващата административна сграда на „Алмагест“ АД. 

 

 14. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДРУГИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Инвестиционното предложение е пряко свързано с експлоатацията на Инсталация 

за производство на етанол (от зърнени култури), разрешена с КР № 482-Н0-И0-А1/2015г., 

с оператор „Алмагест” АД, тъй като въглеродният диоксид се емитира във въздуха като 

част от т. нар. ферментационен газ, получавани по време на ферментацията. Параметрите 

на изпускане са регламентирани чрез условията на КР на „Алмагест“ АД, които ще се 

запазят и след изграждане на инсталацията за оползотворявана на въглеродния диоксид, 

тъй като при авария, ремонт или липса на клиенти, схемата на изпускане ще се запази. 

Предвид това не се налага промяна в условията на издаденото КР. 

За изграждане на инсталацията за оползотворяване на СО2 ще бъде необходимо 

издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. 

 

15. ЗАМЪРСЯВАНЕ И ДИСКОМФОРТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Осъществяването на дейността, не предполага допълнително натоварване на 

околната среда, нито отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Напротив, 

свързани са с желанието на Възложителя за съчетаване на икономически изгодна дейност 

с подобряване на качеството на средата и намаляване на изменението на климата. 

Предвид това не се очаква възникване на дискомфорт, още повече, че дейността ще 

се осъществи в условията на съществуващо промишлено производство. 

 

16.  РИСК ОТ АВАРИИ И ИНЦИДЕНТИ 

Известен риск от инциденти съществува по време на изкопно-насипните работи и 

монтиране на предвидените технически съоръжения. При спазване на правилата за 

безопасност на работа този риск се свежда до минимум.  

Мерки за предотвратяване и реагиране при инциденти и непредвидени събития, 

прилагани от дружеството 

Мерките за предотвратяване на кризисните ситуации са комплекс от мероприятия 

по безопасността при изпълнение на строителните работи. По-долу са посочени 

основните, принципни мерки, свързани с опазването на околната среда и здравето на 

работниците от непредвидени събития и инциденти, при: 

Наводнения - при възникване на наводнение или реална опасност от такова, 

дежурният оповестява ръководството на фирмата, кмета на района и населението, 

попадащо в заливната зона. Ръководството предприема съвместни действия със 

съответната регионална структура на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ към МВР, за обезопасяване на хора и имущество, попадащи в заливната 

зона. 

Пожари - мерките по предотвратяване на пожари включват: 

- по работни места да се комплектоват противопожарни табла; 
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- при възникване на пожар е необходимо най-напред да се изключи ел. 

захранването (ако има такова) на горящото съоръжение или помещение; 

- своевременно се организира наличния персонал за започване гасенето на пожара с 

наличните противопожарни съоръжения и подръчни средства, до пристигането на 

специализираните коли на регионалното управление „Пожарна безопасност и защита на 

населението“.  

- забранява се гасенето с вода на пожар, предизвикан от късо съединение, без да е 

изключено електрозахранването; 

- в случай, че има пострадали с изгаряния хора, на същите се оказва първа до 

лекарска помощ, а същевременно се търси специализирана лекарска помощ от близките 

населени места; 

- всяко строително транспортно средство да се оборудва с пожарогасител, като на 

пожарогасителите се извършва периодична техническа проверка; 

Трудови злополуки – трудови са злополуките с повече от трима работещи, 

пострадали при едни и същи обстоятелства. Тежки са тези, които водят до инвалидност 

или дълговременна нетрудоспособност на пострадалия. За тяхното предотвратяване в 

работните проекти се разработва специална част за здравословни и безопасни на труд. 

Земетресения - преките ръководители организират извеждането на хората от 

работните места и действат за недопускане на паника. При опасност за живота на хора, 

незабавно организират групи и техника за мероприятия по спасяването им, известяват 

регионална структура на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ към МВР  и ръководството на предприятието.  

Обучение на персонала - всички строителни дейности трябва да се извършват от 

правоспособни оператори. Във връзка с това възложителят има утвърдена практика за 

осигуряване на персонал със специализирана квалификация по необходимите 

специалности. 

 

ИП не е свързано с употребата и съхранението на опасни химични вещества и 

смеси, в количества, надвишаващи посочените в Приложение № 3 на ЗООС. Не зависимо 

от това, операторът следва да изготви собствена класификация на предприятието, която да 

бъде налична на площадката, за проверка от контролните органи.  

По време на експлоатацията е възможен пробив и изтичане на амоняк от 

охлаждащата инсталация. За предотвратяване на подобни аварии ще има инсталирани 

датчици за амоняк, които да алармират веднага за наличието на теч. 

 Въпреки това, необходимо е да се имат предвид следните данни и защитни 

мероприятия: 

Амонякът е безцветен газ с остра задушлива миризма, два пъти по-лек от въздуха, 

образува експлозивни смеси. Разтворим във вода. Парите на амоняка образуват бял облак, 

който се издига на височина до 20-30 м. Вследствие на поетата влага от въздуха облакът 

отново се спуска близо до земната повърхност. Разпространението на амонячния облак 

зависи от приземната метеорологична обстановка. Водните завеси по пътя на облака 

ограничават неговото разпространение. Амонякът засяга горните дихателни пътища, а в 

по-голяма концентрация - централната нервна система. Причинява задушаване, силни 

пристъпи на кашлица, болки в очите, зачервяване на кожата с поява на червени петна и 
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мехури, виене на свят, болки в стомаха и повръщане. В случаи на тежки отравяния може 

да настъпи сърдечна слабост и смърт.  

Действия при промишлена авария и изтичане на амоняк:  

- Първа помощ се оказва на непосредствено пострадалите. Извеждат се на чист 

въздух. Не се прави изкуствено дишане, освобождават се от стягащите дрехи. 

Препоръчително е на пострадалите да се даде топло мляко и минерална вода.  

- При отравяне с амоняк се препоръчва чист въздух, вдишване на водна пара с 

прибавка на оцет или лимонтузу /в горещата вода се сипва оцет/. При поражение на 

кожата от амоняк, след измиването й с чиста вода се прави компрес с 2-3% воден разтвор 

на оцетна, лимонена или винена киселина. Прави се промивка на очите с вода, 0,5-1% 

разтвор на стипца или 2-3% разтвор на оцет .  

- При излизане от заразения район, дрехите се махат и проветряват, преди да са 

свалени индивидуалните средства за защита. Устата и очите си се промиват, тялото се 

измива с вода и сапун и се обличат чисти дрехи.  

- Животните не се извеждат на паша в заразените райони. 

 

ІІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. ПЛАН, КАРТИ И СНИМКИ, ПОКАЗВАЩИ ГРАНИЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ДАВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ, ПРИРОДНИТЕ И 

АНТРОПОГЕННИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КАКТО И ЗА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ 

ЕЛЕМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА И НАЙ-БЛИЗКО 

РАЗПОЛОЖЕНИТЕ ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА, И ОТСТОЯНИЯТА ДО 

ТЯХ 

 

Всички данни и картни материали, свързани с местоположението и собствеността 

на ИП, са представени в т. ІІ. 5. По-горе 

В близост около площадката няма разположени жилищни сгради.  

До терена няма чувствителни и уязвими зони, в т.ч. санитарно-охранителни зони 

около водоизточници, защитени зони и територии, обекти на културно-историческото 

наследство и др., които биха могли да бъдат засегнати или повлияни от реализацията на 

инвестиционното предложение. 

 Местоположението на ИП не засяга обекти на Националната екологична мрежа – 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, нито защитени зони 

по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.  

 Най-близко разположените защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000” 

(на около 8 км по права линия) са „Черни рид“, с код BG 0000301 за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна и „Етрополе – Байлово“, с код 

BG0001043 за опазване на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации. 
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Фиг. ІІІ.1-1 Местоположение на ИП спрямо най-близко разположените защитени зони. 

 

2. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМИ И ПРИСПОСОБЯВАНЕТО ИМ КЪМ 

ПЛОЩАДКАТА ИЛИ ТРАСЕТО НА ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 

БЪДЕЩИ ПЛАНИРАНИ ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМИ. 

Теренът, върху който ще се изгради инсталацията, се предоставя за възмездно 

ползване за срок от десет години от „Алмагест“ АД на „Сол България“ ЕАД чрез договор 

за наем от 01.03.2017г. Съгласно чл. 2 от договора, имотът се предоставя за изграждане на 

инсталацията за оползотворяване на отпадъчен въглероден диоксид. 

Предвид условията на сключения договор за наем, няма други бъдещи ползватели 

на имота, освен „СОЛ България“ ЕАД. 

 

3. ЗОНИРАНЕ ИЛИ ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ, СЪГЛАСНО ОДОБРЕНИ ПЛАНОВЕ 

Настоящото инвестиционно предложение е съобразено с начина на ползване на 

имота -  „др. производствена база“. Към момента няма одобрени и влезли в сила 

устройствени планове за конкретната територия. Във връзка с устройственото планиране, 

ще бъде необходимо изготвянето и одобряването на подробен устройствен план, съгласно 

ЗУТ. 

 

4. ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ, В Т.Ч. ЧУВСТВИТЕЛНИ ЗОНИ, УЯЗВИМИ ЗОНИ, 

ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ И 

СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОКОЛО 

ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ЛЕЧЕБНИ, 
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ПРОФИЛАКТИЧНИ, ПИТЕЙНИ И ХИГИЕННИ НУЖДИ И ДР.;  НАЦИОНАЛНА 

ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА 

 В непосредствена близост до обекта, подлежащ на оценка, няма чувствителни 

зони, уязвими зони и санитарно-охранителни зони около водоизточници за питейно 

водоснабдяване или на минерални води.   

ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закон за защитените територии и 

защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Не се засягат 

елементи от Националната екологична мрежа. 

 

5. КАЧЕСТВО И РЕГЕНЕРАТИВНА СПОСОБНОСТ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 

ИП не е свързано с изземване на природни богатства, съответно не би могло да 

повлияе върху регенеративна способност на природните ресурси в района.  

 

6. ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВСИЧКИ РАЗГЛЕДАНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Алтернативите за местоположение са предопределени от местоположението на 

инсталацията, източник на отпадъчния въглероден диоксид. Предвид това и условията на 

сключения договор за наем на имота, други алтернативи не са възможни.  

 

ІV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (КРАТКО 

ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

 

1. ОПИСАНИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА БЪДАТ 

ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

В тази точка ще бъде представена кратка информация за текущото състояние на 

всички компоненти и фактори на околната среда, като ще бъдат направени коментари 

за вероятността от тяхното засягане.  

1.1. Атмосфера и атмосферен въздух 

Климатична характеристика и метеорологични условия на района: 

Теренът на ИП е разположен между Лозенска планина и Ихтиманска Средна гора. 

Имотът попада в Климатичния район на Припланинските и нископланински части на 

Западна Средна България от Умерено-континенталната климатична подобласт на 

Европейско-континенталната климатична област. Релефът е нископланински с надморска 

височина между 700-1000 м.  

Климатът в района се определя от сравнително голямата надморска височина, 

затова зимата е студена, ветровита и бедна на валежи. Средно януарската температура за 

Ихтиман е ниска -2,9
О
С, а средната температура на абсолютните минимуми е -19,4

О
С. 

Зимните валежи (115 – 130 мм) са ниски, но снежната покривка е устойчива и се задържа 

дълго време (50-80 денонощия). Пролетта настъпва късно към края на март и началото на 

април и е съпроводена с късни пролетни мразове. Валежите през пролетта надвишават 

значително зимните (150 – 185 мм). Лятото е хладно със средна температура за юли 17-
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20
О
С (19

О
С за Ихтиман), а максималните температури никога не надвишават 30-32

О
С. 

Сумата на летните валежи е по-висока о пролетните (180-220 мм). Есента е малко по-

топла от пролетта със средна сума на валежите е 140-170 мм. 

Средногодишната честота на тихо време (безветрие и вятър до 1-2 м/сек) е 54,6%. 

Направлението на преобладаващите ветрове е северозапад – югоизток (изток), като са 

представени основно северозападните (NW 39,3%), югоизточните (SЕ 19,3%) и източните 

(E 14,4%) ветрове. Температурният и ветровият режим в района предпоставят 

преобладаващ клас на устойчивост “D”. 

  

Фиг. ІV. 1.1-1. Графично представяне на 

розата на честотата на ветровете през 

годината 

Фиг. ІV. 1.1-2. Графично представяне на 

розата на скоростта на ветровете през 

годината 

Ветровият режим, невисокият процент „тихо време”, високата скорост и класа на 

устойчивост на атмосферата предполагат достатъчно добри условия за разсейване на 

вредните вещества, изпускани от различните източници в района.  

Основни източници на вредни емисии в атмосферния въздух на територията на 

Община Ихтиман, Софийска област 

Основните неподвижни източници на емисии на вредни вещества, отделяни в 

атмосферния въздух, са: 

„Чугунолеене” АД, гр. Ихтиман (по настоящем „ВМВ Метал“ ЕООД, гр. 

Ихтиман). 

За експлоатацията на инсталацията има издадено комплексно разрешително (КР) № 

106-Н1/2011г., изменено с Решения №№ 106 – Н1 – И1 – АО /2013 г. ,106 – Н1 – И2 – АО 

/2013 г. на Изпълнителния директор на ИАОС. Обектът представя доклади с резултатите от 

извършваните периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в 

атмосферния въздух съгласно Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, 

бр. 31/1999 г., изм.). 

„Булгартрансгаз” ЕАД, гр. Ихтиман 

Обектът представлява компресорна станция (КС) «Ихтиман», която служи за 

повишаване налягането на природния газ по транзитната система на "Булгартрансгаз" ЕАД - 

транзитен газопровод за Република Гърция и Република Македония. Станцията разполага с 3 
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бр. паралелно работещи газотурбинни компресорни агрегата.  За експлоатацията им има 

издадено КР № 366-Н0/2008г. 

Станцията представя доклади с резултатите от извършваните периодични 

измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух съгласно 

Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм.). 

„Алмагест“ АД, с. Веринско 

От Завода за производство на етанол и спомагателните съоръжения към него се 

отделят: азотни оксиди, въглероден оксид, серен диоксид и прахообразни вещества. 

На всякъде, където е необходимо, има монтирани пречиствателни съоръжения. 

 По време на ферментацията се получава т. нар. ферментационен газ (около 2175 

кг/час), който се състои от основно въглероден диоксид (1888 кг/час), въздух (205 кг/час), 

водни пари (40 кг/час) и алкохолни пари. Тъй като отделяният при ферментацията газ, 

съдържа определено количество алкохолни пари и летливи органични киселини, той се 

пропуска през пречиствателно съоръжение – мокър скрубер. За поддържане работата на 

пречиствателните съоръжения на площадката в оптимален режим е разработена и се 

изпълнява фирмена инструкция за мониторинг на показателите за работа в съответствие с 

техническия паспорти на съответното пречиствателно съоръжение. 

 За експлоатацията на инсталацията има издадено КР № 482-Н0-И0-А1/2015г. 

 

Друг фактор, който определя качеството на атмосферния въздух в района е 

битовият сектор. В община Ихтиман е осъществена битова газификация, което намалява 

нивата на емисиите на прах и серни оксиди.  

Проблем за качеството на атмосферния въздух в областта са линейните източници 

на емисии – пътищата, магистралите и уличната мрежа в населените места. Необходимо е да 

се предприемат организационни мерки да се поддържат в добро състояние улиците и 

пътищата. Голям дял имат и подвижните точкови източници – автомобилите, които са в 

недобро техническо състояние. 

 

Качество на атмосферния въздух 

През 2011 г. е извършен имисионен контрол на КАВ в гр. Ихтиман. От представените 

протоколи от проведено изследване на качеството на атмосферния въздух в района на град 

Ихтиман за август и септември не се наблюдават превишения на допустимите норми.  

Към настоящият момент на територията на общината няма ръчни пунктове за 

мониторинг на качеството на атмосферния въздух с ръчно пробовземане и последващ 

лабораторен анализ, както и няма автоматични измервателни станции. Поради това други 

данни за общината не са налични. Налични са данни от Годишните доклади по изпълнение 

на условията на КР, изготвени от операторите на съответните инсталации. 

От Годишния доклад за 2015 г.1 за изпълнение на дейностите по КР № 366-Н0/2008 г. 

на КС „Ихтиман” към „Булгартрансгаз” ЕАД е видно, че в резултата от извършваните 

собствени периодични измервания, са установени превишения на емисиите в атмосферата 

на въглероден оксид. Предприети са съответни коригиращи действия. За 2015 г. не са 

установени източници на неорганизирани емисии.  

                                                           
1 Към момента все още не са налични официални данни за 2016г. 
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От Годишния доклад за 2015 г.2 за изпълнение на дейностите по КР на „ВМВ Метал“ 

ЕООД е видно, че производството е силно ограничено и не са осигурени условията на чл. 19, 

ал. 1, т. 3 от Наредба № 6/1999 година за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 

вещества, изпускани в атмосферният въздух от обекти с неподвижни източници, а именно 

”Осигуряване на провеждане на контролни измервания при спазване на условието в т.3 –

осигуряване на капацитет на съответният неподвижен източник не по-малка от 70% от 

номиналната за периода на измерванията”. Съответно не са правени измервания.  

Площадката на Завода за производство на етанол на „Алмагест“ АД не е източник на 

емисии на вредни вещества, вкл. интензивно миришещи вещества, които надхвърлят 

нормативно определените и определените с условията на КР. Това е видно от Годишния 

доклад за изпълнение на КР за 2015г.3 До момента не са постъпвали сигнали и оплаквания по 

отношение на нарушаване на качеството на атмосферния въздух от това производство, както 

и не са налагани санкции на дружеството за това. Предвид това, приносът на „Алмагест“ АД 

към формиране на качеството на атмосферния въздух в района е незначителен и не води до 

промени във фоновото състояние на атмосферния въздух, извън площадката на 

инсталацията. Емисиите имат локален характер и не засягат населените места в района – с. 

Веринско и гр. Ихтиман.  

Няма кумулативен ефект с емитираните замърсители от другите два стационарни 

източника и от магистралата. Видът на изпусканите замърсители и наличието на работещи 

и контролирани пречиствателни съоръжения не позволяват чрез атмосферния въздух да 

попаднат замърсители в почвата и повърхностните води, а чрез тях и в подземните води. 

Поради това може да се твърди, че не са налични замърсявания на почвата, повърхностните 

и подземните води, причинени от емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух в 

района. 

Вероятност за засягане на атмосферата и атмосферния въздух от 

реализацията на ИП 

 Предвид характера на предлаганите дейности, текущото състояние и липсата на 

източници на емисии в атмосферния въздух (точкови и дифузни) този компонент няма да 

бъде засегнат. Не е възможно и засягане на атмосферата. 

 

1.2. Повърхностни и подземни води 

Повърхностни води 

 Главна водна артерия за Ихтиманското поле е р. Мътивир, която води началото си 

от Сиви баир (1088 м н.в.) в Ихтиманска Средна гора, източно от яз Искър. Реката е от 

поречието на р. Марица и се влива в язовир „Тополница“. 

 Естественият отток на реката е нарушен в следствие на изградените водовземни 

съоръжения по терасата на реката, осигуряващи питейно - битовото водоснабдяване на 

населените места в района. Реката е с дъждовно - снежен режим, отличаващ се със 

сравнително ранен пролетен максимум. Той е отражение на по-слабото снежно задържане 

и има преобладаващото участие на пролувиалния елемент н формирането на течния отток. 

Модулът на оттока е 15 л/сек и е отражение на по-малките валежни количества, по-

слабото снежно задържане и по-силното изпарение. 

                                                           
2 Към момента все още не са налични официални данни за 2016г. 
3 Към момента все още не са налични официални данни за 2016г. 

 



Инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за оползотворяване на 

отпадъчен въглероден диоксид“ 
2017г. 

 

                                                                                                                                                          Страница 23 от 41 

 

 Системни хидрометрични измервания се извършват на р. Тополница и на р. 

Мътивир при с. Мирово. Като аналог, с достатъчна пълнота на измерванията приемаме 

пункта при с. Мирово на р. Мътивир ХМС № 71210. Основните орохидрографски 

елементи на р. Мътивир към този пункт са: 

 • площ на водосборната област – 248,5 km2; 

 • средна надморска височина на водосборната област – 778 m; 

 • модул на средния отток – 2,98 l/s.km2; 

 • модул на минималния отток – 1,01 l/s.km2; 

 • среден отток – даден в таблица 2.1-1. 

 

 
 Табл. IV.1.2-1 Характеристики на оттока на р. Мътивир при с. Мирово m

3
/s 

  

 Непосредствено след гр. Ихтиман има определена точка за оперативен мониторинг, 

като част от Националната система за мониторинг. 

Качество на повърхностните води 

Теренът на ИП е разположен на 120 метра на запад от река Мътивир. Кодът на реката 

е BG3MA800R162, типът е с код  TP 011111 - чакълест полупланински, R 5. Дължината на 

реката е 54,63 км, а водосборната площ е 406,34 кв. км. Съгласно данните от Плана за 

управление на речния басейн (ПУРБ 2016-2021) на р. Марица, р. Мътивир, след гр. 

Ихтиман, до вливането й в яз. „Тополница“ е определена като чувствителна зона към 

биогенни елементи, с код BGCSARI06, съгласно Директива 91/271/ЕИО.  

Химичното състояние към 2014г., съгласно ПУРБ 2016-2021г, се определя като 

неизвестно. Поставената цел за химично състояние е постигане на добро състояние или 

опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването. Срокът за 

постигане на целта е определен като неизвестен. Няма посочени изключения съгласно 

Рамковата Директива за водите и Закона за водите. 

 Екологичното състояние/потенциала към 2014г., съгласно ПУРБ 2016-2021г., е 

определено като умерено. Изместващите показатели към 2014г. са по отношение на 

макрозообентос, O2, БПК, NH4, NO2, Nобщ, PO4, Pобщ. Поставената цел за екологично 

състояние е постигане на добро състояние по макрозообентос, O2, БПК, NH4, NO2, Nобщ, 

PO4, Pобщ, срокът за постигане на целите е 2022-2027г. Реката попада в изключенията за 

екологично състояние съгласно чл. 4(4)(а)(iii) от Рамковата Директива за водите и чл.156в, 

т.1, б.“в“ от Закона за водите. 

  

 В Годишния доклад за 2015 г. за изпълнение на дейностите по КР № 366-Н0/2008 г. 

на КС „Ихтиман” към „Булгартрансгаз” ЕАД е посочено, че направените проверки 

установяват техническата изправност на пречиствателните съоръжения, които работят 

ефективно и не е установено несъответствие при мониторинга на контролираните 

параметри на пречиствателните съоръжения на площадката на компресорната станция. 
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От Годишния доклад за 2015 г.  за изпълнение на дейностите по КР на „ВМВ 

Метал“ ЕООД е видно, че няма несъответствия с определените условия по отношение на 

повърхностните води. 

 На територията на Завода за производство на етанол на „Алмагест“ АД има 

изградена и въведена в експлоатация през 2014г. собствена ПСОВ. При провеждания 

собствен мониторинг през 2015г. са констатирани някои технически несъответствия и 

проблеми със степента на пречистване, които са отстранени своевременно и данните за 

втората половина на 2015г. не показват отклонения от условията на КР.  

  

Подземни води 

 Подземните води в района на Ихтиман са напорни – от неоген-кватернерните 

седименти и порови от алувиалните и пролувиалните отложения на кватернера. В 

пясъчните пластове са формирани напорни води. Подхранването на неоген-кватернерния 

водоносен хоризонт става от инфилтрация на валежите и от пукнатинни води от 

кристалинната подложка. 

Плиткият грабен на Ихтиманската котловина, оформил се в кристалина на 

Ихтиманска Средна гора, е запълнен с плиоценски глини и пясъци, от алувиални 

чакълесто-песъчливи и глинести наноси на р. Мътивир и от пролувиални отложения на 

нейните притоци. Мощността на плиоцена не е установена, но вероятно не надминава 80 

до 200 м. Отложенията му в хоризонтално и вертикално направление са много 

променливи. Плиоценските пясъчни пластове са водоносни. В тях водата е предимно 

напорна. Западно от Ихтиман на дълбочина от 50 м са установени три напорни пласта, 

водата на които се използва за водоснабдяването на града. Подхранването на 

плиоценските водоносни пластове става от инфилтриралите се валежи (там, където те 

излизат на повърхността) и от пукнатинните води на кристалина (там, където пясъчните 

пластове лежат върху кристалина). Малката изученост не дава възможност да се 

определят водните ресурси в плиоцена, но те вероятно не са големи. Напорната вода в 

плиоценските пясъчни пластове може да се използва за малки водоснабдявания. В 

алувиалните отложения на р.Мътивир се е формирал подземен поток със средна 

водообилност. Мощността на алувия е 5-10 м и рядко повече. Водата е прясна и с обща 

минерализация от 0,3 до 0,5 гр/дм
3
 и е сравнително мека. В пролувиалните отложения са 

се формирали грунтови потоци с малки водни ресурси. 

Качество на подземните води 

Теренът на ИП попада върху подземно водно тяло (ПВТ) с код BG3G00000Pt044 – 

Пукнатинни води - Западно и Централнобалкански масив. Тялото е разположено в 

северната и северозападната част на Източнобеломорски басейн и попада частично в 

басейна на р. Марица и частично в басейна на р. Тунджа. Типът на тялото е напорно-

безнапорен. Общата му площ е 5059,63 км². Модулът на подземния отток е 0,6 л/сек/кв.км. 

Естественият ресурс е 5041,86 л/сек., разполагаемият ресурс е 4680,94 л/сек. 

Екологичният минимум се определя на 274 л/сек., а разполагаемия ресурс е 2012,4 л/сек. 

Необходимото екосистемно количество е определено на 361. Съгласно ПУРБ 2016-2021г. 

няма определени райони със значим натиск. Не е в риск по оценка на количеството, но е в 

риск по отношение на химичното състояние, затова общото състояние е определено „в 

риск“. Фоновите и прагови стойности, базови нива и концентрация на вещества или 

показатели на замърсяване в подземното водно тяло показват замърсяване с нитрати, в 
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концентрация 68,58 мг/л при стандарт от 50 мг/л, което е причината за определяне на 

лошото химично състояние на водите. 

Идентифицирани са дифузните източници на замърсяване, като: населени места 

без канализация и от селскостопанска дифузия, Златица, Мирково, Челопеч, Чавдар, 

находище „Асарел“, у-к "Запад“, находище „Челопеч“, находище „Елаците“, 

производствени технологични отпадъци – Златица, Пирдоп, хвостхранилища „Бенковски 

1“, „Бенковски 2“, Челопеч, Аурубис, Влайков връх, Елшица, както и няколко находища 

на строителни материали. 

Към точковите източници на замърсяване са посочени няколко действащи депа за 

отпадъци, складове за пестициди, Завод за производство на етанол на „Алмагест“ АД, 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ - Компресорна Станция Ихтиман“, находища за строителни 

материали и др.  

По отношение на „Алмагест“ АД следва да се отбележи, че: 

  а) няма пряко и непряко отвеждане, инжектиране и реинжектиране в подземните 

води; 

 б) не се извършват дейности, които могат да доведат до непряко отвеждане; 

в) производствената площадка е изцяло бетонирана и има изградена канализация. 

 Поради това, вероятно констатацията е на база старо (историческо) замърсяване, а 

не като резултат от дейността на дружеството. В съответствие с действителното 

положение, в КР няма поставени условия за провеждане на собствен мониторинг на 

качеството на подземните води. 

Съгласно условията от КР, подземните води на Компресорна Станция “Ихтиман” 

на „Булгартрансгаз“ не са обект на мониторинг. Поради това, записаното в ПУРБ 2016-

2021г. вероятно е на база старо (историческо) замърсяване. 

Съгласно условията от КР, „ВМВ Метал“ ЕООД следва да провежда собствен 

мониторинг на подпочвените води един път на шест месеца. От Годишния доклад за 2015 

г.  е видно съответствие на измерените резултати с поставените норми.  

  

Вероятност за засягане на повърхностните и подземните води от реализацията 

на ИП 

Предвид характера на предлаганите дейности, текущото състояние и липсата на 

източници на емисии във водите от разглежданата площадка, този компонент няма да 

бъде засегнат.  

1.3. Почва, земни недра, ландшафт 

Почва 

Основните почвени различия в района на ИП са канелените почви, смолниците, 

алувиалните и делувиалните почви. Промишлената площадка на Завода за спирт е 

разположена в заравнен терен, югоизточно от с. Веринско, върху излужени до слабо 

оподсолени канелени горски почви. Според механичния си състав, тези почви се отнасят 

към глинес 

Канелени почви  

В морфологично отношение, тези почви се характеризират с не много ясно изразен 

почвен профил. Въпреки това на повърхността се среща слой от горска постеля, с 

дебелина 10 ÷ 15 cm. Под него и оформен хумусен слой, с дебелина 35 ÷ 40 cm. Цветът е 

кафяво-червеникав (канелен), като в дълбочина оцветяването преминава в по- интензивно 

червено. След този слой следва т. нар. метаморфен слой с дебелина 60 ÷ 70 cm. След него 
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следва почвообразуващата скала. Според механичния си състав, тези почви се отнасят към 

глинестите почви и имат висок процент глинести частици. Характерно за тях е, че 

съдържащата се в тях глина е разположена разпръснато по цялата дебелина на профила, а 

не са концентрирани на определено място и не образуват самостоятелен глинест слой. 

Хумусното съдържание е 4 ÷ 5 %, като в обработваемите почви той е до 2%. По 

отношение на N и P, те са средно запасени на тези елементи, но пък са богато снабдени с 

K. Структурата на канелените-горски почви е сравнително добра, при не обработваемите 

почви, а при обработваемите, тя е подложена на разрушаване, но при наличието на 

достатъчно влага и Ca 2+, може да се възстанови. 

Реакцията им е слабо алкална до неутрална. Те са сравнително рохкави, с обща 

порьозност около 30 ÷ 35 % от единица маса. Физико-химичните им свойства не са много 

добри. Горният слой при напояване се сбива, а при изсъхване образува дебела кора. При 

повишена влага, те набъбват, а при бързо изсъхване се напукват. Следователно тези почви 

имат неблагоприятен воден режим, но добър топлинен режим. 

Излужените канелени горски почви в района са плитки, слабо и средно 

еродирани, глинесто-песъкливи. Образувани са върху безкарбонатни материали под 

влияние на горска растителност в условия на активна почвена ерозия. Характеризират се с 

плитък профил, близко залагане на твърдата почвообразуваща скала, много ниско 

хумусно съдържание и кисела реакция. По механичен състав са сравнително леки-

глинесто-песъкливи.количеството на физична глина е от 10.7 до 20.7. В преходния “В” 

хоризонт механичният състав е леко песъкливо-глинест – от 23.0 до 20.7 физична 

глина. Притежават добра водопропускливост, средна водозадържаща способност и 

благопрятен въздушен режим. Почвите са бедно хумусни. Количеството на органично 

вещество /хумус/ в повърхностния хоризонт варира от 0.80 до 0.85. Слабо запасени с 

общ азот и фосфор.Почвеният субстрат и почвообразуващата скала са безкарбонатни. 

Почвената реакция е силно до слабо кисела – рН в KCl варира от 4.2 до 5.4. 

тите почви.  

 
Табл. IV.1.3-1. Карта на почвите в района на ИП 

Основни източници на замърсяване 

 Почвените замърсявания са главно два вида: дифузни - чийто основен източник са 

земеделските практики и локални - минни обекти и индустриални предприятия. В 
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резултат на локалните и дифузните почвени замърсявания настъпват промени в състава на 

почвата и качеството на произвежданата продукция.  

Качество на почвата 

 Дифузното замърсяване се оценява чрез определяне на концентрациите на тежки 

метали - Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, Co, Cr, As, Hg и устойчиви органични замърсители - РАН 16, 

РСВ-6 и хлорорганични пестициди в почвени проби  

 От локалните източници, представляващи заплаха за състоянието на почвите, могат 

да посочат основно складовете, съхраняващи забранени продукти за растителна защита. 

Не е известно да има такива в близост до площадката на ИП. 

 Съгласно данните от Регионалния доклад за 2016г. за състоянието на околната 

среда, на територията на Община Ихтиман не са отчетени замърсявания на почвата. 

Съгласно условията на КР „Алмагест“ АД няма задължение да провежда собствен 

мониторинг на почви.  

„ВМВ Метал“ ЕООД има задължение за мониторинг на почви през интервал от три 

години, като последният извършен трябва да е през 2016 г., за което все още няма 

официално публикувани данни. 

Съгласно условията от КР на Компресорна Станция “Ихтиман” на 

„Булгартрансгаз“, мониторингът на почвите е 1 път на 3 години, като последното 

измерване е през 2015г и не са констатирани отклонения. 

 

Земни недра 

Районът на ИП попада изцяло в Ихтиманския блок на Средногорската 

морфоструктурна зона от Балканидната тектонска система. В литоложко отношение 

районът е изграден от докамбрийски метаморфити на Неразчленената Ботурченска група с 

маломощно спорадично покритие от кватернерни образувания. Кватернерните 

образувания включват почвен слой, склонови насипи, елувиални отложения от разрушени 

и изветрели скали и алувиални наслаги от пясъци, чакъли и глини в леглата на 

съвременните реки. 

 

Ландшафт 

Районът на ИП, съгласно класификационната система на ландшафтите в България 

(Петров, П., География на България, БАН, 1997 г.), се отнася към полупланинските и 

планинските ландшафти и се определя от следните таксономични единици: 

4. Клас Планински ландшафт 

4.10. Тип Ландшафти на умерено влажните планински гори 

4.10.21. Подтип Ландшафти на среднопланинските широколистни гори и вторични 

ливади 

Съгласно схемата на последното ландшафтно райониране на страната, създадена на 

база на териториалното съчетаване от типове, подтипове и групи ландшафти, както и 

съобразно височинната ландшафтна поясност и местни природни особености, районът на 

ИП попада в следната ландшафтна структура: 

В. Южнобългарска планиско-котловинна област 

ІХ. Витошко-Ихтиманска подобласт 

Особеност за Витошко-Ихтиманската ландшафтна подобласт е географското й 

разположение, простираща се от държавната граница на запад до Същинска Средна гора и 
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р. Тополница на изток, преминавайки между планинските вериги и включваща районите 

Драгомански, Софийски, Витошки, Плански, Самоковски, Ихтимански, Лозенски и 

Еледжишки. По този начин територията на подобластта се отличава с изключително 

разнообразие от морфоструктури – високи, средно високи и ниски планини, хълмове, 

котловини, равнини и полета, реки и речни долини, долове, проломи, клисури и пр. 

ИП ще се реализира непосредствено до промишлен ландшафт, като от север и 

запад има съхранени естествени, предимно ливадни, ландшафти. 

 

Вероятност за засягане на почвите, земните недра и ландшафта от 

реализацията на ИП 

Предвид местоположението и характера на предлаганите дейности, и липсата на 

източници на емисии във въздуха и водите от разглежданата площадка, не може да се 

очаква засягане на почвите, земните недра и ландшафта.   

 

1.4. Природните обекти, минералното разнообразие 

На територията на ИП и в близост няма природни обекти, върху които биха могли 

да окажат потенциални въздействия. ИП не е свързано с минералното разнообразие. 

Предвид посоченото, няма вероятност от засягане на тези компоненти. 

 

1.5. Биологичното разнообразие и неговите елементи 

Растителен свят  

Районът попада в Средногорския окръг на Илирийската (Балканска) провинция, 

Ихтиманско-Средногорски район. В района преобладават ксеромезофитна горска 

растителност от обикновен габър (Carpinus betulus) и обикновен горун (Quercus. 

delechampii). Срещат се и ксеротермни горски ценози с преобладаване на благун (Quercus 

frainetto) на места смесени с цер (Quercus. cerris). 

Мястото на ИП се намира в подножието на южните склонове на Ихтиманска 

Средна гора. Коренна растителност за района на инвестиционното предложение е 

представена от широколистни, летезелени, листопадни гори. Горската растителност в 

района е представена от смесени формации на обикновен габър (Carpinus betulus) и 

обикновен горун (Quercus delechampii). Същите не са засегнати от дейността на 

инсталацията. Насаждения от акация (Robinia pseudoacacia) и друга производна 

растителност са характерни за сервитута на ж.п. линията „София - Пловдив” с която 

промишлената площадка граничи на изток. 

За района са характерни и общирни низинни полуестествени мери заети с тревна 

растителност, принадлежаща към формациите на ливадната власатка (Festuceta pratensis) и 

троскота (Cynodoneta dactyloni). Смесените тревостои са доминирани от житни треви с 

богато разнотревие: ливадна детелина (Trifolium pratense), бяла детелина (T.repens), жълта 

детелина (T. patens), полска детелина (T. campestre), ливадна класица (Alopecurus 

pratensis), ливадна власатка (Festuca pratensis), тръстиковидна власатка (Festuca 

arundinacea), броеничеста метлица (Poa sylvicola), обикновена полевица (Agrostis capilaris), 

ливадна класица (Alopecurus pratensis), кучешка паламида (Cirsium canum), об. сеноклас 

(Cynosurus cristatus), ливадна метличина (Centaurea jacea), триумфетова метличина 

(Centaurea triumfettii), тревиста звездица (Stellaria graminea), глушица (Lolium perenne), 

миши ечемик (Hordeum murinum), полска козя брада (Tragopogon pratensis), лечебна динка 
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( Sanguisorba officinalis), раделнокласна острица (Carex distans), лисича острица (Carex 

vulpina), обикновено лютиче (Ranunculus acris), пълзящо лютиче (Ranunculus repens), 

петльово перо (Gladiolus communis) ), глухарче (Taraxacum officinale), пирейник (Elymus 

repens), конусовидно плюскавиче (Silene conica) и др. Храстовата растителност е 

представена от: глог (Crataegus monogina), шипка (Rosa canina), дрян (Cornus alba), поска 

къпина (Rubus caesius), бъз (Sambucus ebulus), повет (Clematis vitalba) 

 

Животински свят  

По отношение на животинския свят територията се отнася към Старопланинския 

район, включващ територията на Стара Планина, Предбалкана и Средна гора. Фауната е с 

преобладаващо евросибирско и европейско разпространение, докато средиземноморските 

видове са много малко. 

  Типични представители на херпетофауната са: жълтокоремна бумка (Bombina 

variegata), зелена крастава жаба (Bufo viridis), голяма водна жаба (Rana ridibunda), жаба 

дървесница (Hyla arborea), шипоопашата и шипобедрена костенурки (Testudo hermanni, T. 

gracea), пъстър смок (Elaphe quatuorlineata sauromates), смок мишкар (Elaphe longissima), 

някои представители на сем. (lacertidae). 

Птиците в района са характерни представители, обитаващи пояса на дъба, 

окрайнините на горите, крайречните насаждения и населените места.  

В екологично отношение гнездовата орнитофауна на района може да бъде поделена 

хабитатно на следните комплекси: 

o комплекс на коренните смесени ксеротермни габърово - дъбови гори; 

o антропогенен комплекс. 

Най-често срещани птици в района са: гривяк (Columba palumbus), гургулица 

(Streptopelia turtur), кукувица (Cuculus canorus), чухал (Otus scops), кукумявка (Athene 

noctua), сив кълвач (Picus canus), въртошийка (Jynx torquilla), среден пъстър кълвач 

(Dendrocopos medius), горска чучулига (Lullula arborea),  селска лястовица (Hirundo 

rustica), горска бъбрица (Anthus trivalis), кос (Turdus merula), малко белогушо коприварче 

(Sylvia  curruca), голям синигер (Parus major), качулат синигер (Parus cristatus), авлига 

(Oriolus oriolus), сойка (Garrulus glandarius), сврака (Pica pica), сокерица (Nycifraga 

caryocatactes), полско врабче (Рasser montanus), чинка (Fringilla coelebs), градинска 

овесарка (Emberiza hortulana) и др. 

От Клас Бозайници типични представители са: белогръд таралеж (Erinaceus 

concolor), къртица (Talpa europaea), обикновена сива полевка (Microtus arvalis), полска 

мишка (Apodemus agrarius), обикновена горска мишка (Apodemus sylvaticus). 

За горските територии по прилежащите планински склонове най-често срещани са 

дивата свиня (Sus scrofa), лисицата (Vulpes vulpes), сърната (Capreolus capreolus). За 

припечните хълмисти терени с дървестна и храстова растителност в близост до ниви е 

характерен заекът (Lepus europaeus). 

 

Вероятност за засягане на биологичното разнообразие от реализацията на ИП 

С развитието на промишлено производство в района, биологичното разнообразие е 

нарушено в известна незначителна степен. Независимо от това в околностите има 

достатъчно незасегнати първични природни територии, което предполага, че от новото 
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ИП не може да се очаква значително засягане, още повече, че на конкретната площадка не 

се срещат представители на флората и фауната, подлежащи на особена защита. 

 

1.6. Генерирани отпадъци 

Организацията по временното съхраняване на генерираните и събирани - 

производствени, строителни и битови отпадъци при реализацията на ИП, ще се 

осъществява разделно, на изградените и обособени за целта места, до предаването им на 

фирми, притежаващи съответното разрешително за последващо третиране. 

Организацията по събирането и извозването на битовите отпадъци ще се извършва 

организирано от Община Ихтиман, съгласно определен график. 

 

Вероятност за увеличаване на количеството на генерираните отпадъци от 

реализацията на ИП 

 Реализацията на предвидената нова дейност не е свързана с образуването на 

значими по вид и количества отпадъци. Поради това не се очаква отрицателна промяна по 

отношение на генерираните отпадъци. 

 

1.7. Рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации 

Шум 

Най-близко разположените източници на шум са Инсталацията за производство на 

етанол и ж.п. линията София-Пловдив.  

Съгласно условията на КР на „Алмагест“ мониторингът па компонент шум е 

веднъж на 2 години. Операторът е извършил измерване на нивата на шума през 2014г., 

като данните показват пълно съответствие с поставените норми. Следващото измерване е 

направено през 2016г., но все още няма официално публикувани резултати.  

До момента не са регистрирани жалби или оплаквания от работата на инсталацията 

по отношение на шума. 

Вибрации 

Физичен критерий, използван за оценка на ефекта от вибрациите е нивото на 

виброскоростта в зоната на контакт на човешкото тяло с вибриращата повърхност. 

Единственият значим източник на вибрации е ж.п. линията София-Пловдив. 

Радиация 

Радиоактивните нуклеиди, които се намират в природата – природни или 

естествени източници, и които се получават по изкуствен начин – техногенни или 

изкуствени източници, в повечето случаи са източници на директно йонизиращи частици. 

На територията на ИП и около него няма източници на такива частици. 

 

Вероятност от увеличаване на рисковите енергийни източници от  

реализацията на ИП 

ИП не е източник на шум, радиация и вибрации, поради което не може да се очаква 

увеличаване на рисковите енергийни източници от  реализацията на новата дейност. 

 

     

2. ОПИСАНИЕ НА ВСИЧКИ ВЕРОЯТНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ НА 

ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ. 
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ХОРАТА И ТЯХНОТО ЗДРАВЕ, ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО, 

МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, АТМОСФЕРАТА, ВОДИТЕ, 

ПОЧВАТА, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ЛАНДШАФТА, ПРИРОДНИТЕ ОБЕКТИ, МИНЕРАЛНОТО 

РАЗНООБРАЗИЕ, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И 

ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ЕДИНИЧНИ И ГРУПОВИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА, 

КАКТО И ОЧАКВАНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ И АНТРОПОГЕННИ ВЕЩЕСТВА 

И ПРОЦЕСИ, РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ И ТЕХНИТЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ, 

РИСКОВИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ – ШУМОВЕ, ВИБРАЦИИ, РАДИАЦИИ, КАКТО И 

НЯКОИ ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 

2.1.Въздействие върху хората и тяхното здраве 

2.1.1. Оценка на здравния риск по време на строително-монтажните работи  

Определяне на потенциално засегнатото население и територии, зони или обекти 

със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна- защита, в 

зависимост от предвиждания териториален обхват на въздействията върху 

компонентите на околната среда: 

Най-близко разположено до площадката е село Веринско. Предвид 

местоположението, размера на засегнатата площ, характера на предвидената дейност и 

потенциалните въздействия, не може да се каже, че има засегнато население и населени 

места.  

Единственото въздействие ще бъде върху работниците, по време на строително-

монтажните работи. 

2.1.2. Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на хората: 

извършва се при отчитане на компонентите на околната среда, вида на рисковите 

фактори и условията (предпоставките за вредно въздействие)  

Рисковите физични фактори за здравето на работниците, ангажирани с 

реализацията на инвестиционното предложение са праха, шума, общите и локални 

вибрации, неблагоприятния микроклимат, физическото натоварване, емисиите от 

изгорели газове при работа на машините с двигатели с вътрешно горене, трудови 

злополуки от различно естество, и др. 

Шумът при строителните работи ще се генерира от няколко различни типа 

дейности с различно шумово въздействие: от една страна се очакват нива на шум при 

работа на изкопната техника, самосвали за извозване на изкопаните земни маси (ако има 

излишни такива); от друга страна от строително-монтажни работи, при монтиране на 

съоръженията. 

Въздействието на шумовото натоварване върху работещия персонал трябва да се 

оцени за всяко конкретно работно място и да се предприемат действия за намаляване на 

въздействието върху работещите, а там където е възможно да се предприемат инженерни 

решения за намаляването му, в рамките на нормите за работна среда. Възложителят и 

подизпълнителят са длъжни съвместно да оценят риска и когато е необходимо, да се 

измерят нивата на шума, на които работниците са експонирани. При превишаване на 

горната стойност на експозиция за предприемане на действия, работодателят е длъжен да 
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разработи и приложи програма от мерки за да сведе до минимум експозицията на шум и 

произтичащите рискове. 

От химичните рискови фактори в трудовата среда, основно значение имат 

компонентите на ауспуховите газове: полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), 

въглеродния и азотни оксиди. 

Рискови фактори за здравето на населението по време на изкопно-насипните и 

строително-монтажните работи не се очаква, тъй като въздействията са локални, в 

рамките на площадката, краткосрочни по характер и с незначителни ефекти. 

 

2.1.3. Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им върху 

човешкото здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и изисквания. 

Вредни физични фактори 

По време на строителството на обекта ще бъдат използвани тежки машини 

булдозери, багери, самосвали, друга строителна техника. Този факт предполага, че ще се 

наблюдава увеличение на емисиите на определени вредни вещества и фини прахови 

частици. Работниците се очаква да бъдат изложени на следните неблагоприятни физични 

фактори: 

а) Прах - Основна потенциална вредност за здравето на работниците, произтичаща 

от бъдещата строителна дейност в обекта е прахът, който ще се генерира от строителната 

и транспортната техника. Тези прахови емисии са неорганизирани и ще зависят до голяма 

степен от метеорологичните условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на 

атмосферата), както и характеристиките на земните частици. 

Остри здравни ефекти 

По принцип острият здравен ефект, провокиран от праха, е лигавичното 

възпаление (очи, нос, гърло) и задух. 

Хронични здравни ефекти 

Фините прахови частици увреждат белодробната функция временно (обратимо) 

или постоянно (необратимо). Те подпомагат развитието на хроничен бронхит и са 

предпоставка за развитието на остри бактериални или вирусни респираторни инфекции, 

особено при чувствителни индивиди. Експозицията на прах създава условия за усложнено 

протичане на бронхиалната астма, късните стадии на хроничен бронхит, белодробния 

емфизем и съществуващи сърдечно-съдови заболявания, а също за настъпването на 

морфологични промени в белодробната тъкан. 

б) Наднормени шумови нива - Неблагоприятният здравен ефект на шума е главно 

върху централната нервна система и се изразява предимно в разстройство на съня и 

развитието на неврозо-подобни състояния. Ефектът може да бъде само върху много 

ограничен  контингент работници, като вероятността за поява е относително ниска. По 

принцип нивата на генерирания шум се предоставят от производителя на машината или се 

установяват, чрез измерване от акредитирана лаборатория. 

Тежките строителни машини – багери, булдозери, тежкотоварни камиони 

генерират шум с висок интензитет в работна среда, който обикновено в кабините 

надвишава допустимите норми от 85 dB/А. и оказва неблагоприятен здравен ефект върху 

слуховия анализатор и нервната система. 

В приложение 2 към чл. 5, в таблици 1 и 2 от Наредба № 6/ 2006г. (ДВ, бр.58/ 200 

6г.) са регламентирани граничните стойности на нивата на шума в помещения на 
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жилищни сгради и в различните територии и устройствени зони в урбанизираните 

територии и извън тях: За жилищни зони и територии стойностите са съответно: Lден = 55 

dB(А); Lвечер = 50 dB(А); Lнощ dB(А); а за жилищни помещения спални, помещения в 

детски заведения Lден = 35 dB(А); Lвечер = 35 dB(А); Lнощ =30 dB(А). 

За реализацията на инвестиционното предложение следва да се използват 

технически изправни строителни машини и транспортна техника, с което е възможно да се 

минимизира неблагоприятния шумов ефект за работещите. За населението от близкото 

село не може да се очакват шумови въздействия.  

с) Наднормени нива на общи вибрации.  

Водачите на тежкотоварните машини ще са експонирани и на общи и локални 

вибрации. Те са в по-голяма степен проявени при по-старите машини. При новата и 

съвременна техника те могат и да не надвишават допустимите норми. 

Вибрациите, в зависимост от временните си характеристики, се делят на 

периодични, непериодични и случайни (стохастични). В зависимост от това върху каква 

част от човека те въздействат, вибрациите се разглеждат като общи или локални. Най-

често общите вибрации са с честоти от 1 до 63 Hz, а локалните – от 8 до 1000 Hz. 

Общите вибрации увреждат главно костно-ставния апарат, съдовата система, а чрез 

ефекта на резонанса те оказват и неблагоприятен ефект върху редица вътрешни органи. 

Локални вибрации - на въздействието на локални вибрации ще бъдат изложени 

водачите на обслужващите машини. Неблагоприятният здравен ефект се изразява в 

увреждания на сетивната и микросъдовата система на горните крайници. Ефектът може да 

бъде намален, чрез редовно поддържане на изправността на седалките на машините и 

регулярното измерване на нивата на общите вибрации в кабините на машините. 

Този ефект е по-силно изразен при работа в условията на преохлаждащ 

микроклимат. 

Въздействие на вибрациите върху населението няма да има. 

д) Физическо натоварване. 

Трудът на строителния обект ще е в голяма степен механизиран. Едновременно с 

това, има и работни операции, които изискват ръчна работа и значителни физически 

усилия. От гледна точка на физическите усилия той може да се категоризира като умерено 

тежка и тежка физическа работа. 

Вредни токсикохимични фактори 

По време на фазата на строително-монтажните работи, основните химични 

замърсители са изгорели газове от строителните машини, което не се очаква да бъде 

значим хигиенен проблем за работещите, а още по-малко за населението на близкото 

населено място, по отношение токсикохимични замърсители. 

Основните замърсители, които ще се отделят в околната среда по време на фазата 

на строителството са СО, NOx, SO2, въглеводороди, бензинови и дизелови пари. Тези 

емисии са неорганизирани и ще зависят от броя и вида на използваните машини, режима 

им на работа, както и от функционалната натовареност на пътищата в района. 

Въглероден оксид – постъпил в организма на човек се свързва в 

карбоксихемоглобинов комплекс, с намаление на кислородсвързващите способности на 

хемоглобина. Проявява общо токсично действие. 

Азотни и серни оксиди – преобразуват се в контакт с организма в киселини, 

проявяващи дразнещо и корозивно действие. 
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Бензинът представлява смес от леки въглеводороди, като в състава му влизат 

парафини, циклопарафини, ароматни въглеводороди – безцветни, със специфична 

миризма, изпаряващи се при обикновени условия. По отношение на токсичността на 

бензина, пари в концентрации 40 мг/м
3
 са опасни за живота при вдишване в продължение 

на 5-10 мин. По-малки концентрации при експозиция от един и повече часа предизвикват 

дразнене на лигавиците на горните дихателни пътища, конюктивата на очите, главоболие, 

виене на свят, болки в стомаха. 

Дизелът представлява гориво, получено от керосиново-газьолеви дестилации на 

нефта (наричано още земно масло). Вреден при вдишване, поглъщане и продължителен 

контакт с кожа и лигавици. 

Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Те са естествена съставка на 

природните горива, каменните въглища и нефта. ПАВ постъпват в организма при 

вдишване и при пряк контакт с кожата. Проникват в лимфата, циркулират в кръвта и 

метаболизират главно в черния дроб. Счита се че ПАВ са фактор за заболеваемост от 

белодробен рак и рак на ларинкса. 

По време на експлоатацията на ИП тези фактори няма да ги има.                                           

2.1.4. Характеристика на експозицията 

Експозицията (по време на строителството) по отношение работници се очаква 

да бъде предимно директна, по атмосферен път, като ще има временен характер, за кратък 

период от време. Интензитетът е нисък. Обхватът е ограничен териториално. Населението 

на с. Веринско няма да бъде изложено на експозиция.  

С оглед преценка на пътя на въздушната експозиция следва да се отбележи, че от 

дейността на обекта се очакват предимно неорганизирани атмосферни емисии от: 

- изгорели газове от ДВГ на строително-транспортната техника; 

- прах; 

- шумово замърсяване от строителната дейност, строителната техника и 

транспортните средства. 

По време на експлоатацията няма да има нито работници, нито население, които да 

са изложени на някаква експозиция. 

2.1.5. Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска. 

Здравен риск по отношение на строителните работници: 

Във връзка с потенциалните здравни рискове е необходимо спазването на всички 

изисквания на здравната профилактика, а именно: 

• Наднормените прахови нива са рисков фактор. Вземането на всички технически и 

медико-профилактични мерки в това отношение е от първостепенна важност за 

съхраняване здравето на работниците. Мерки за намаляване на праховите нива са 

например използването на водоноски, през сухите периоди, за оросяване на пътищата за 

достъп, измиване на гумите на тежкотоварните автомобили, преди напускането на 

строителната площадка, с оглед предотвратяване на допълнително разпрашаване на 

пътищата, извън строителната площадка и др; 

• Спазване на техническите характеристики за общи вибрации на строителната 

техника и тежкотоварните автомобили; 

• Спазване на физиологичните режими на труд и почивка (Наредба № 15/1999 г. на 

МЗ); 
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• Необходимо е вземането на всички необходими мерки за обезопасяване труда на 

работещите посредством информиране чрез инструкции за боравене с необходимите 

машини и съоръжения; 

• Строителните работи да се извършват при максимална обезопасеност от 

злополуки, подходяща електро-безопасност, срутване или свличане на земни маси, аварии 

с тежкотоварни камиони и машини; 

• Да се спазват изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за 

условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 

работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд; 

• Да се спазват изискванията на  Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

• Да се спазват изискванията на  Наредба № 8121З-647 от 1 октомври 2014 г. за 

правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите; 

• Да се поставят всички необходими знаци и надписи на рисковите работни места 

по време на строителството и експлоатацията според Наредба № 4 за знаците и сигналите 

за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77от 1995г. Бюлетин 

“Безопасност на труда” МТСГ – ГИТ, София, 1995г.); 

• Да се осигури подходящо за сезоните работно облекло, обувки, ботуши, шапки, 

предпазни очила, ръкавици, дихателни маски, каски и антифони според изискванията на 

Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 

работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, 

бр.46 от 2001 г.). 

По време на експлоатацията няма да има работници, изложени на риск, при 

спазване на безопасните условия на труд. 

Здравен риск по отношение на населението не може да се очаква нито по време 

на строителството, нито по време на експлоатацията. 

2.1.7. Опасни химични вещества и смеси. 

ИП не е свързано с използването на химични вещества и смеси, с изключение на не 

голямо количество амоняк, с което ще бъде заредена охладителната инсталация. Предвид 

това  не може да се очаква значително въздействие от опасни химични вещества и смеси 

върху работниците и населението. 

 

В обобщение на гореизложеното, може да се каже, че не се очаква никакво 

въздействие върху здравето на работниците и нарушаване на хигиенните норми, в 

т.ч. и за населението на близко разположеното населено място - с. Веринско. 

 

2.2. Въздействие върху земеползването и материалните активи. 

 Предвид мястото на реализиране на намерението, земеползването практически 

няма да бъде повлияно, тъй като територията, предвидена за усвояване е с предназначение 

за „др. производствена база“. 

Материалните активи ще бъдат положително повлияни, тъй като ще се изградят 

съоръжения, които ще имат екологичен принос, както за възложителя, така и за борбата с 

изменението на климата. 
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2.3. Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата 

a) По време на строителството 

За фазата на строителството ще се отделят ограничено количество емисии на 

вредни вещества в атмосферния въздух от използваната строителна техника - изгорели 

автомобилни газове. Промишлената техника ще работи предимно на двете определени 

площадки и неорганизираните емисии на изгорелите автомобилни газове ще се разсейват 

в непосредствена близост до него. 

Възможна е и появата на епизодични емисии от прах при сухо и ветровите време. 

Прахта е с различен фракционен състав и се генерира при извършването на изкопно 

насипните работи на терена. Това въздействие може да бъде избегнато чрез подходящо 

оросяване. 

Вследствие на горивните процеси в двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на 

тежкотоварната и промишлена техника ще се отделят емисии вредни вещества в 

атмосферния въздух, както следва: 

- първа група замърсители – азотни оксиди (NОx), неметанови летливи органични 

съединения (NMVOC), метан (СН4), въглероден оксид (CO), въглероден диоксид (СO2), 

диазотен оксид (N2O), амоняк (NН3); 

- втора група замърсители – тежки метали – кадмий (Cd), хром (Cr), мед (Cu), 

никел (Ni), селен (Se), цинк (Zn); 

- трета група – УОЗ – полициклични ароматни въглеводороди (PAH), диоксини и 

фурани DIOX. 

Емисиите от ДВГ са характерни за такъв вид дейности и са неизбежни, като 

основната част от тези емисии ще се отделя на територията на самите ИП. Очакваните 

концентрации на замърсителите в приземния атмосферен слой са за нива под ПДК на 

газовете във въздуха на работната среда. Изгорелите газове от ДВГ се изхвърлят в 

атмосферата при висока температура, вследствие на което бързо се разсейват във 

височина. Утаяването на замърсителите в приземния атмосферен слой е на разстояние от 

източника (до 200 м) и на голяма площ, което гарантира спазването на нормите за КАВ на 

работната среда. 

Замърсяването ще бъде локално, на малки разстояния и няма да окаже никакво 

влияние върху качеството на атмосферния въздух в района.  

За ограничаване на емисиите е достатъчно ползването на гориво отговарящо на 

нормативните изисквания и извършване на редовно техническо обслужване на 

строителната и транспортна техника.  

Въздействието върху атмосферния въздух по време на строителството ще е 

незначително, кратковременно, локално и напълно обратимо. Неорганизираните емисии 

от изкопно/насипни, товаро/разтоварни дейности и работата на двигателите с 

вътрешно горене ще се отлагат в непосредствена близост до източниците. 

Село Веринско е разположено на разстояние повече от 1 км от площадката и 

няма да бъде засегнато.  

Б) По време на експлоатацията: 
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Не се предполага отделянето на никакви вредни емисии при експлоатацията на 

инсталацията, съответно не се очакват въздействия върху атмосферния въздух и 

населението. 

Кумулативни и трансгранични въздействия от ИП не могат да се очакват. 

 

2.4. Въздействие върху почвите 

Предвид местоположението, текущото състояние и характера на предвидените 

дейности, въздействия върху почвите не могат да се очакват, с изключение на усвояването 

на 1.5 дка земя, която е с предназначение за „др. производствена база“. 

Кумулативни и трансгранични въздействия от ИП не могат да се очакват. 

 

2.5. Въздействие върху водите 

ИП не предвижда осъществяване на нов добив от подземни води или от 

повърхностни водни обекти.  

Отпадъчните води, от реализация на ИП, ще се използват за напояване. Не е 

необходимо ново заустване на отпадъчни води.  

Предвид това, отрицателни въздействия върху водите не могат да се очакват. 

 Кумулативни и трансгранични въздействия от ИП не могат да се очакват. 

 

2.6. Въздействие върху земните недра и минералното разнообразие 

Предвид местоположението на ИП и характера на предвидената дейност 

въздействия върху земните недра и минералното разнообразие не могат да се очакват. 

Кумулативни и трансгранични въздействия от ИП не могат да се очакват. 

 

2.7.Въздействие върху ландшафта  

 Територията, предвидена за реализиране на инвестиционното предложение 

граничи с техногенен ландшафт (съществуващи промишлени съоръжения), поради това 

няма вероятност от засягане и промяна. Намерението може да се впише в съществуващия 

ландшафт без значителни въздействия. Предвид това не се очакват въздействия върху 

ландшафта. 

Кумулативни и трансгранични въздействия от ИП не могат да се очакват. 

 

2.8.Въздействие върху природните обекти 

На територията на ИП и в близост няма природни обекти, върху които намерението 

би могло да окаже въздействие. 

Кумулативни и трансгранични въздействия от ИП не могат да се очакват. 

 

2.9.Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи 

Инвестиционното предложение не би довело до значително отрицателно 

въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи – растителност и 

животински свят, тъй като засегнатия терен е изключително ограничен, граничещ със 

съществуваща производствена площадка и в него не се срещат представители на флората 

и фауната, подлежащи на особена защита.  
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Не може да се очаква, че видовото разнообразие в района ще бъде повлияно от 

реализацията на ИП.  

Кумулативни и трансгранични въздействия от ИП не могат да се очакват. 

 

2.10. Въздействие върху защитените територии и единични и групови 

паметници на културата 

Инвестиционното предложение не засяга и няма да оказва въздействие върху 

защитени територии, единични и групови паметници на културата. 

Кумулативни и трансгранични въздействия от ИП не могат да се очакват. 

  

2.11.Въздействие от различните видове отпадъци и техните местонахождения 

Въздействието на отпадъците ще бъде факт основно по време на строителството и 

незначителни количества по време на експлоатацията. Очакваните видове генерирани 

отпадъци и начинът им на третиране са посочени в т. ІІ.11 на настоящата информация. 

Поради това въздействието на отпадъците може да се определи като незначително и с 

епизодичен характер.  

Кумулативни и трансгранични въздействия и от ИП не могат да се очакват. 

 

2.12.Въздействие от рисковите енергийни източници – шумове вибрации, 

радиация 

По време на строителните дейности ще се генерира шум предимно от използваната 

механизация, но той ще бъде ограничен единствено на и около работните площадки. 

Не се очаква вредно въздействие и върху комфорта на хората, намиращи се в 

чувствителни обекти (училища, детски градини, болници и др.), поради тяхната 

отдалеченост от района на площадката.  

Промишлената и строителна техника, която ще се използва по време на 

строителството не е източник на магнитни, електромагнитни, топлинни и други видове 

лъчения. 

По отношение на фактора шум ще се изпълнят изискванията на Наредба № 2 за 

защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа, като при 

шум в работната среда повече от 85 dB(A), ще се предприемат организационни мерки за 

намаляване вредното въздействие на този фактор, например подходящ режим на труд и 

почивка на работещите, лични предпазни средства, инженерни решения и др. 

Във фазата на експлоатацията не се предвиждат дейности, които да са източник на 

наднормен шум в околната среда. 

Предвид това не се очакват въздействия от рисковите енергийни източници – 

шумове вибрации, радиация, в резултат от реализацията на ИП.  

Кумулативни и трансгранични въздействия от ИП не могат да се очакват. 

 

2.13.Генетично модифицирани организми 

 Инвестиционното предложение няма отношение към ГМО. 
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3. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗПОЛОЖЕНИТЕ В БЛИЗОСТ ДО ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Не се очаква.  

 

4. ВИД НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО (ПРЯКО, НЕПРЯКО, ВТОРИЧНО, КУМУЛАТИВНО, 

КРАТКОТРАЙНО, СРЕДНО- И ДЪЛГОТРАЙНО, ПОСТОЯННО И ВРЕМЕННО, 

ПОЛОЖИТЕЛНО И ОТРИЦАТЕЛНО) 

 

Въздействията са представени в долната таблична форма. 

 

Легенда: Отрицателно въздействие – (-); Положително въздействие – (+); Неутрално 

въздействие – (х) 
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Атмосферен въздух - х х х х x x х - х х х х х - х 

Води повърхностни х х х x x x x х х x х x x х х x 

Води подземни x x x x x x x x x x x x x x x x 

Геоложка основа х х x x x x x x х x x х x х x x 

Почви х х x х x х x х х x х х x х х х 

Ландшафт x x x x x x x x x x x x x x x x 

Растителност х x x x x x x x х x x x x x х x 

Животински свят х x x x x x x x х x x x x x х x 

Защитени зони по ЗБР x x x x x x x x x x x x x x x x 

Защитени територии x x x x x x x x x x x x x x x x 

Културно наследство x x x x x x x x x x x x x x x x 

Население и човешко 

здраве 
х х x х x х x х x x х х x х х х 

Материални активи + х х + х + + + х х х + х + х х 

Отпадъци х х x x х x x х х x х х х х x х 

Рискови енергийни 

източници 
- х x х x х x х - x х х x х - х 

Таблица IV.4-1 Видове въздействия от ИП  
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5. ОБХВАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО – ГЕОГРАФСКИ РАЙОН; ЗАСЕГНАТО НАСЕЛЕНИЕ; 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА (НАИМЕНОВАНИЕ, ВИД – ГРАД, СЕЛО, КУРОРТНО СЕЛИЩЕ, БРОЙ 

ЖИТЕЛИ И ДР.) 

Въздействието е локализирано на и около територията на бъдещата 

производствената площадка. С осъществяването на дейността няма да се появят нови по 

вид и сила въздействия, в сравнение с оказваните към момента, с изключение на 

усвояването на незначителна площ земя.  

Предвид отдалечеността от населени места, на практика няма засегнато население.  

   

6. ВЕРОЯТНОСТ НА ПОЯВА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Въздействието при строителството е временно, до приключване на изкопните, 

монтажните и строителните дейности. Ще се наблюдава през светлата част на деня. 

Въздействия при експлоатацията на ИП практически няма, но биха могли да се 

очакват определени положителни ефекти от намаляване на парниковия газ, отделян до 

сега в атмосферата.  

 

7. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ, ЧЕСТОТА И ОБРАТИМОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Въздействието по време на строителството е с относително малка продължителност 

– за периода на строително-монтажните работи.  

Въздействия по време на експлоатация практически няма или ако има то е с 

положителна насоченост по отношение на изменението на климата, макар и в минимална 

степен, предвид мащаба на производство.  

 

8. ОБОБЩЕНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

Въз основа на направеното описание на аспектите на околната среда, които е 

вероятно да бъдат значително засегнати от инвестиционното предложени и направените 

анализи за всички потенциални значителни последици от реализацията на 

инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, се налага 

формулирането на следното обобщено заключение: 

1) Анализът на съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната 

среда показва, че без всякакво отрицателно изменение в качеството, средата може да 

поеме реализацията на намерението. Нещо повече, може да се повлияе в 

положителна посока по отношение на изменението на климата, макар и в 

незначителна степен. 

2) Въз основа на направената оценка на потенциалните въздействия върху околната 

среда и човешкото здраве не може да се очаква вредно въздействие, в резултат на 

реализиране на инвестиционното предложение. 

3) Риск за здравето на работниците и на населението не може да се очаква нито по 

време на строително-монтажните работи, нито по време на експлоатацията на ИП, 

при спазване на безопасните условия за труд. 
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9. МЕРКИ, КОИТО Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ КОМПЕНСИРАНЕ 

НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

ИП е с екологична насоченост и по-скоро с положителни въздействия, поради 

което не се налага включване на допълнителни мерки за намаляване или компенсиране на 

значителните отрицателни въздействия. 

 

10. ТРАНСГРАНИЧЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА 

 Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, 

реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с трансгранично 

въздействие.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Приложение № 1 Писмо на РИОСВ – София изх. № 3651-2986/02.05.2017г.  

2. Приложение № 2  Скица на имота и координати на характерните точки по контура 

на имота; 

3. Приложение № 3 Нотариален акт за собственост на недвижим имот, № 145, том II, 

рег. № 2190, дело № 275 от 2016г.; 

4. Приложение № 4 Договор за наем на недвижим имот от 01.03.2017г.; 

5. Приложение № 5 Съглашение за доставка на вода за технологични нужди; 

6. Приложение № 6 Съглашение за захранване с електричество от 30.01.2017г.; 

7. Приложение № 7 Съглашение за използване на води за напояване 

 

 

 

 


