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УВОД 

Настоящата допълнена информация и оценка по чл. 99б от Закона за опазване на 
околната среда се разработва като самостоятелно приложение към Доклада по оценка на 
въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане 
на цех за производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта 
на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. 

В хода на процедурата по оценка качеството на ДОВОС, настоящата Информация е 
изпратена по служебен път до компетентните органи за потвърждаване спазването на 
безопасните разстояния по смисъла на чл.14, ал.7 от Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 
г. посл.изм. и доп. 05.01.2018г.). В РИОСВ Стара Загора са депозирани становища от  
компетентните органи, както следва: 

• Изпълнителна агенция по околна среда София (ИАОС София) потвърждава 
безопасните разстояния по рзгледания сценарий на голяма авария, свързан с разпиляване 
на прах от оловосъдържащи отпадъци в резултат на природни катаклизми (ураганни 
ветрове). Препоръчва допълване на Информацията по чл. 99б от ЗООС с разглеждане и 
моделиране на голяма авария, свързана с наводнение/обилно снеготопене, като се опишат 
рисковете от формиране на заплова емисия от замърсени води, както и да се направят 
изводи и предложат инженерно-технически мерки, който да доведат до ограничаване или 
предотвратяване на евентуална аварийна ситуация. 
 
Инвеститорът приема в пълнота направените препоръки. В допълнената информация по 
чл. 99б от ЗООС е разгледан сценарий на голяма авария, свързана с наводнение/обилно 
снеготопене, описани са рисковете от формиране на заплова емисия от замърсени води, 
направени са  изводи и са предложени инженерно-технически мерки, който да доведат 
до ограничаване или предотвратяване на евентуална аварийна ситуация. 
 

• РД ПБЗН СТАРА ЗАГОРА  потвърждава безопасните разстояния, определени в 
Информацията по чл. 99б от ЗООС, като дава указания на по-късен етап Операторът да 
изготви и представи вътрешен авариен план, разработен по реда на чл. 35, ал.1 от Закона 
за защита про бедствия (ЗЗБ). В тази връзка да бъде изготвена Оценка на риска на 
евентуалните последствия от голяма авария, като бъдат определени зони на аварийно 
планиране и евентуално засегнатите обекти. Възоснова на тази оценка на риска да се 
определи необходимостта от изграждане на локална оповестителна система. Операторът 
да осигури средства за защита на работещите (ЛПС). 
 
Инвеститорът приема в пълнота дадените указания на РСПБЗН. Съгласно чл.116, ал.1 
от ЗООС, след одобряване на ИП и издаване на положително решение по ОВОС, 
Операторът следва да подаде  в РИОСВ Доклад за политиките за предотвратяване на 
големи аварии, като неразделна част от този Доклад се съдържа инфромация за 
идентифицираните опасности, водещи до големи аварии, както и цялостна оценка на 
риска и оценка на последствията от възникване на големи аварии и фиксиране зоните на 
аварийно планиране. Към Доклада следва да бъде приложен и вътрешен авариен план. 
Указанията, поставени от РСПБЗН са законово предвидени и ще бъдат изпълнени, 
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съгласно разпоредбите на ЗООС. В настоящата Разработка са разгледани сценарии на 
всички възможни големи аварии, които могат да възникнат на площадката, приложена е 
количествена оценка на риска от тяхното възникване, използвани са аналитични и 
прогностични модели за установяване последствията от тези аварии и са очертани 
зоните на аварийно планиране, т.е. изчислени са безопасните разстояния. 
 

• Община Стара Загора в Писмо  изх.№ 10-11-7997/19.07.2018г. дава Становище, във 
връзка с прилагането на чл. 14, ал. 7 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г. посл.изм. 
и доп. 05.01.2018г.). 

Операторът не приема направените в Становището на общинска администрация Стара 
Загора констатации и заключения и отправя следните възражения против издаденото от 
Община Стара Загора Становище за местоположението на площадката и безопасните 
разстояния по процедура по ОВОС за инвестиционно предложение ”Изграждане на цех за 
производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. 
Стара Загора, общ. Стара Загора. 

По отношение на направените констатации в Писмо  изх.№ 10-11-
7997/19.07.2018г. на общ. Стара Загора 

• По отношение на констатациите, че в представения Доклад липсват алтернативи 
за местоположението и технологията за преработване на оловосъдържащите 
отпадъци: 

 Съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 7 от Наредба за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г. Посл.изм. и 
доп. 05.01.2018г.): «Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице 
изпраща информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС, представена като приложение 
към доклада за ОВОС, на министъра на вътрешните работи, на изпълнителния директор 
на Изпълнителна агенция по околна среда и на кмета на общината, на чиято територия 
се намира предприятието/съоръжението, а в случаите по чл. 94, ал. 2 ЗООС - на техните 
териториални подразделения, за представяне на становище по компетентност относно 
одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния, като 
определя срок за отговор не повече от 14 дни.» 

От горното се налага мнението, че обект на разглеждане от страна на изброените 
компетентни органи е информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС, която се 
представя от Възложителя като неразделна част от ДОВОС. 

 Какво е необходимо да представи Възложителят в тази информация и оценка по 
чл.99б от ЗООС е дефинирано в чл.10, ал.2 от НАРЕДБА за предотвратяване на големи 
аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Приета с ПМС № 2 от 
11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.). 

Никъде в чл.10, ал. 2 на Наредбата не се изисква разглеждане на алтернативи за 
местоположението и технологията на извършваните на площадките дейности, т.е. няма 
нормативно изискване за това! 
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С оглед изсясняване на ситуацията по отношение на алтернативи за 
местоположението и технологията, Ви информираме, че такива са разгледани в ДОВОС. 

Още на етапа на одобряване на заданието за обхвата и съдържанието на ДОВОС, 
Възложителят е определил площадка, на която да реализира ИП и е посочил мотиви, поради 
които няма да разглежда алтернативи по отношение на местоположението. В процеса на 
консултиране на заданието за обхвата и съдържанието на ДОВОС, същото е изпратено за 
консултация до всички заинтересовани ведомства в т.ч. и до Община Стара Загора. В 
определения срок не е получено становище на община Стара Загора с искане за 
разглеждане на алтернативи за местоположението на площадката в Доклада за ОВОС.  

В ДОВОС на стр.27 е представена обосновка защо не е целесъоразно разглеждане на 
алтернатива за местоположението на площадката. Разгледани са две технологични 
алтернативи, в т.ч. и «нулевата алтернатива».  

В етапа на оценяване качеството на ДОВОС, компетентната РИОСВ Стара Загора не е 
изразила във своето Становище забележки и не е посочила необходимост от разглеждане на 
други алтернативи по отношение местоположението на площадката. 

• По отношение на твърдението, цитираме: 

 «...е нарушен един от основните приниципи при управление на отпадъците «близост» - 
отпадъците да бъдат третирани възможно най-близо до мястото на тяхното образуване, 
който е заложен в Националния план за управление на отпадъците и в Общинската 
програма за управленеи на отпадъците» отправяме следните възражения: 

 Съгласно сега действащото законодателство – европейско и национално, не са налице 
изисквания образуваните производствени и опасни отпадъци да се третират възможно най-
близо до тяхното образуване. Третиране на производствените и опасни отпадъци в местата 
на образуване следва да се извършва само в случаите, че е налице такава техническа 
възможност.  

 В цитирания от община Стара Загора източник, на който се позовава, а именно 
Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 
община Стара Загора за периода 2011 – 2020 година, и по специално т.3.5 на стр.10 от 
Общинската програма:  «Принцип на съседство (близост)» е приет на база вече отменен 
текст в Закона за управление на отпадъците (ЗУО, стар чл.31, ал.5 ). Освен това следва да се 
има впредвид, че тези разпоредби, освен вече отменени, се отнасяха единствено и само за 
управлението на инсталациите за третиране на битовите отпадъци, но не се касаят за 
управлението на производствените и опасни отпадъци. Управлението на тези отпадъчни 
потоци се урежда с чл.30, ал.1 на сега действащия ЗУО, т.е. спазва се йерархията на чл.6,ал.1 
от същия закон, като се дава предимство на дейностите по оползотворяване, каквато е 
дейността на инвестиционното предложение, което ще даде възможност отпадъци, който до 
сега са се депонирали на специални депа за опасни отпадъци, да бъдат оползотворявани. 

 С други думи, инвестиционното предложение не само не противоречи, но 
напълно покрива разпоредбите на Рамковата директива за отпадъците, хармонизирана 
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в Закона за управление на отпадъците. 

• По отношение на твърдението за представяне на некоректна информация: 
В приложената обзорна карта на района е посочена животновъдна ферма на Тракийски 
университет – държавна собственост. Данните са снети от Агенция по кадастър и имотен 
регистър. Именно този имот с идентификатор 68850.532.160 е съседен (разполага се западно 
и северно на площадката на Възложителя) и е с държавна частна собственост – 
животновъден комплекс.  

 Цитирания от община Стара Загора частен животновъден обект не е съседен на 
площадката на Възложителя и по тези съображения не е визуализиран върху представената 
обзорна карта, но с оглед пълнота на информацията е включен при допълване на 
Информацията по чл.99б от ЗООС.  

Абсолютно некоректно е  твърдението, че «този обект е изложен на емисии, предвид 
розата на вятъра!» Съгласно представените данни и проведените изчисления, очакваните 
емисии на замърсители в съседните обекти са многократно под безопасните пределно 
допустими концентрации! Това наше твърдение е подкрепено с доказателства и изчисления, 
предоставени в ДОВОС в т. 5.1. Насочваме вниманието Ви, че тези изчисления и 
заключенията на експертите, изготвили ДОВОС, са приети от РИОСВ Стара Загора, в чиято 
компетенция е да потвърди, респ. да отхвърли експертизата в ДОВОС. 

Съседните обекти не могат да бъдат засегнати отрицателно от дейността на 
Възложителя. 

Твърдението, че съседната сграда (бивш Домостроителен комбинат) е в процес на 
преустройство няма отношение към настоящата преписка, тъй като към момента на внасяне 
на Информацията по чл. 99б от ЗООС въвеждането му в експлоатация е само намерение, но 
дори и да бъде въведен в експлоатация след време по никакъв начин няма да бъде засегнат от 
дейността на площадката на Възложителя поради достатъчната отдалеченост на двата 
обекта. 

• Твърдението, че: 
 «определените външни граници на безопасната зона изглеждат нереалистични, предвид 
количествата на съхраняваните суровини и отпадъци» не почива на никаква експертиза от 
страна на Общинска администрация Стара Загора и не е мотивирано с доказателства или 
изчисления.  

Насочваме вниманието Ви, че миграцията на замърсителите при аварийни ситуации се 
определя не само от количествата на веществата и от атмосферните условия, но й от техните 
физични и химични свойства. Следва да имате предвид, че евентуалното отделяне на емисии 
при авария би се извършвало от повърхността на купите  с оловосъдържаща суровина, а не 
от обема им, т.е. определяща за емисията е площта, а не обема на източника на емисии, респ. 
теглото на прахообразния материал! 

  Безопасната зона е напълно реалистична, предвид на това, че оловосъдържащите 
отпадъци, който ще бъдат използвани като суровини са с изключително висока насипна 
плътност и висок гранулометричен състав, които са определящи за разпространението на 
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емисиите на тези замърсители. Не може да се сравнява разпрашаването на тежки 
металсъдържащи окрупнени частици с насипни и леки материали като брашно, например. Не 
трябва да се забравя и наличието на оросителна инсталация, която може да бъде задействана 
ръчно по всяко време! В този случай емисиите от оловни аерозоли ще се елиминират 
напълно. 

Следва да имате предвид, че подробно направените изчисления са основани на 
утвърдени от МОСВ методики и модели. 

 Изключително важен е факта, че останалите компетентни органи по вземане на 
решение за местоположението на площадката и определяне спазването на безопасните 
разстояния – РСПБЗН Стара Загора и ИАОС София потвърждават направените 
изчисления и математическо моделиране в Информацията по чл. 99б от ЗООС, 
приемат еднозначно и не оспорват изчисленията. 

По данните, получени чрез направения математически модел се установява, че 
максималните възможни приземни концентрации при протичане на евентуални аварии няма 
да надвишават нормите за опазване на околната среда и човешкото здраве и се очаква да се 
появят в рамките до 1m от площния източник. Моля да имате в предвид, че в това 
моделиране не е включена работата на оросителната инсталация. Ако същата бъде 
задействана, емисиите на замърсителя ще се елиминират напълно при тази аварийна 
ситуация. 

В тази връзка е погрешно да се твърди, че съществува потенциална опасност за 
замърсяване на почвата на земеделските земи с тежки метали при аварийни ситуации. 

Възложителят е предприел всички разумни мерки за недопускане на замърсяване на 
околната среда. 

При анормални режими на работа на пречиствателните съоръжения също не са 
възможни наднормени замърсявания, тъй като пречиствателните съоръжения (прахоулавяща 
камера – батерия от ръкавни филтри  и мокър скрубер) са свързани каскадно 
(последователно) и при авария в едно от двете съоръжения другото продължава да 
функционира и компенсира. Високата степен на аватоматизация на електродъговата пещ и 
пречиствателните съоръжения гарантират ефективна степен на пречистване. Всички 
съоръжения отговарят на най-добрите налични техники (НДНТ) за бранша. 

• По отношение възможността за замърсяване на съседни терени с тежки метали, в 
резултат на проливни дъждове следва да се има предвид следното: 
Техническия проект, който ще бъде внесен за разглеждане в един по – късен етап 

предвижда изграждането на плътна ограда около площадката, която ще бъде ефективна 
преграда при наличие на проливни валежи. Следва да се има предвид, че площадката не се 
намира в заливната зона на повърхностно течащи или стоящи води (реки или язовири). 
Наводнения може да се очакват при проливни валежи или обилно снеготопене. Складовете, в 
които ще се съхраняват оловосъдържащите отпадъци ще бъдат с трайна настилка от 
водонепропусклив бетон и висока странична изолация от същия материал ( до 1,2 m). 
Вратите са метални и се затварят плътно. Това прави невъзможно проникването на високи 
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дъждовни води в склада и формиране на замърсени води. 

Считаме, че съобразяването на техническия проект с тези опасности е достатъчна 
мярка за недопускане на замърсяване на съседни терени при аварийни ситуации. 

Независимо от тези факти, в допълнената Информация по чл.99 б от ЗООС е оценен 
риска от възникване на аварии, свързани със залпова емисия от замърсени води, в резултат 
на наводнения/снеготопене, от което се установи, че при евентуални подобни аварии не е 
налице риск за съседните обекти, населението и околната среда. 

• Не са верни твърденията, че: 
 „не са предвидени мерки за улавяне на отпадъчните води от измиване на площадката или 
при умишлено или аварийно изсипване на суровината или на отпадъчни материали от 
производството“. Това съждение няма никакво отношение към целите на представяне на 
Информацията по чл. 99б от ЗООС. Този въпрос е от компетенциите на РИОСВ и БДУВИБР 
Пловдив. Следва да се има впредвид, че в ДОВОС, в част 2.4.2. „Отпадъчни води. 
Количество и състав на отпадъчните води по потоци – промишлени, битово-фекални и 
дъждовни. Пречиствателни съоръжения.“ е посочено, че формираните води от измиване на 
гумите и рамата на МПС, напускащи площадката, както и събраните такива от измиване на 
работните площи на площадката ще се събират в еднокамерна водоплътна изгребна яма. При 
запълването й, водите ще се предават на „В и К“ Стара Загора за обезвреждане, което 
напълно изчерпва поставения въпрос. 

• Няма законово изискване в Информацията по чл. 99б от ЗООС да се извършва 
оценка на опасността при транспортиране на суровините по пътната мрежа на 
града и Страната. 

 Този въпрос няма  отношение към безопасните разстояния на площадката. Всички 
автомобили, доставящи суровини ще бъдат снабдени с ADR сертификат за превоз на опасни 
товари по шосе.  

По отношение на законосъобразността на Становището в Писмо с изх.№ 10-11-
7997/19.07.2018г. на община Стара Загора 

Абсолютно незаконосъобразно е крайното заключение на Община Стара Загора, че 
при работа на инсталацията или при възникване на аварийни ситуации е налице риск за 
съседните обекти, тъй като дейностите по съхранение и оползотворяване на 
оловосъдържащи и други опасни отпадъци на тази площадка са вече процедирани с 
Решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС № СЗ-67-ПР/2005г. на 
РИОСВ Стара Загора. В хода на тази  процедура, Община Стара Загора не е представила 
отрицателно становище, че не одобрява инвестиционното намерение (в противен случай 
Решението на РИОСВ би било отрицателно). След успешното преминаване на тази 
процедура по глава Шеста на Закона за опазване на околната среда, тогавашния оператор на 
същата площадка „Еко Трейд Газ“ ООД преотстъпва право на ползване на нов оператор - 
„Еко Трейдинг Къмпани“ ООД, който по-късно придобива Разрешително № 13-ДО-519-00 
от 22.07.2015 г., изм. с Решение   № 13-ДО-519-01 от 04.04.2017 г. В това Решение, 
компетентния орган РИОСВ Стара Загора разрешава на Оператора съхраняване и 
оползотворяване на отпадъци с код 16 06 01* (оловни акумулаторни батерии) в количества 



„РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД 
 

ПРЕДПРИЯТИЕ С НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ 
 

8 

до 200 тона, ведно с още 285 тона други видове опасни отпадъци. Това Решение е в сила и до 
днес за площадката на Възложителя, т.е. извършването на дейностите по съхраняване и 
оползотворяване на оловосъдържащи отпадъци към настоящия момент е законосъобразно. 

При така описаната хронология на площадката възниква логичния въпрос, как през 
2005г. Община Стара Загора  не възразява срещу инвестиционно предложение за същата 
площадка, свързано със съхраняването и оползотворяването на 200 тона опасни отпадъци, 
съдържащи олово (оловни акумулаторни батерии), ведно с още 285 тона други видове 
опасни отпадъци, а в настоящия момент се произнася с напълно противоположно становище 
за същите дейности по съхраняване и оползотворяване на олово съдържащи отпадъци, при 
това в количества до 180 тона, т.е. значително по-малко?! 

По отношение правоприлагането на чл. 14, ал.7 от НАРЕДБА за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 
г., посл.изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.), „Компетентният орган или оправомощено 
от него длъжностно лице изпраща информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС, 
представена като приложение към доклада за ОВОС, на министъра на вътрешните 
работи, на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда и на кмета 
на общината, на чиято територия се намира предприятието/съоръжението, а в случаите 
по чл. 94, ал. 2 ЗООС - на техните териториални подразделения, за представяне на 
становище по компетентност относно одобряване на местоположението и 
потвърждаване на безопасните разстояния, като определя срок за отговор не повече от 14 
дни. 

В Становището на Община  Стара Загора, изх.№ 10-11-7997/19.07.2018г.,  нито едно 
от заключения/констатации не е мотивирано, възоснова на какви материално-правни норми е 
направено. Не е посочено на какво правно основание Община Стара Загора не одобрява 
местоположението на площадката. По-голямата част от изложените бележки нямат никакво 
отношение към представентата информация по чл. 99б от ЗООС. 
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1. Описание на съществуващи и одобрени устройствени планове, в т.ч. съгласувани 
такива по чл. 104 ЗООС, за имота/имотите – предмет на инвестиционното предложение, 
и за зоните, в които тези имоти са разположени; 

"Ресайкъл Компани» ЕООД възнамерява да реализира инвестиционно предложение 
"Изграждане на цех за производство на олово"  в имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната 
карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. ИП включва обособяване на закрити складови 
помещения за съхраняване на суровини (оловосъдържащи отпадъци), спомагателни 
материали, производствено помещение с топилна електродъгова и късобарабанна пещ, 
битови, санитарни и технически помещения. 

Касае се за ново строителство на складово-производствена база за производство на 
нерафинирано /черно/ олово от оловосъдържащи отпадъци (шлака и дроси), получени при 
т.н. първични процеси за производство на олово. Общата площ на терена  възлиза на 3363 
кв.м. 

Община Стара Загора има утвърден и влязъл в сила общ устройствен план (ОУП), съгласно 
който, за имот с идентификатор № 68850.112.5 от землището на гр. Стара Загора е отреден 
начин за трайно ползване «за складова база», като към настоящия момент се експлоатира 
като складова база за събиране на вторични суровини, главно метали.  

В графично приложение Г15 е дадена кадастрална карта на района на площадката. 

Имотите, върху които ще се реализира ИН граничат с поземлени имоти, за които е отреден 
начин на трайно ползване, както следва: 

• ПИ 68850.112.155 - вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП 
За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3712 кв.м., стар номер 001155; 

• ПИ 68850.112.151 - вид собств. Общинска публична, вид територия Територия на 
транспорта, НТП за местен път, площ 7626 кв.м., стар номер 001151; 

• ПИ 68850.532.160 - вид собств. Държавна частна, вид територия Земеделска, НТП За 
животновъден комплекс, площ 50751 кв.м., стар номер 10160 – Тракийски 
университет Стара Загора; 

Теренът е свързан  с път с излаз на коридор от Републиканската пътна мрежа. 

Обзорна карта на района е дадена в приложение Г13. 

2. Описание и визуализация чрез подходящ картен материал на избраното 
местоположение на площадката и разстоянията до:  

а) жилищни райони: 

Площадката на „РЕСАЙКЪЛ КЪМПАНИ“ ЕООД се разполага в южна индустриална зона на 
гр. Стара Загора и отстои на около 0,8 km по права линия от най-близко разположения 
квартал на град Стара Загора – кв. АПК. По-долу е представена карта с разположението на 
най-близко населените места.  

Данните показват, че в периметър от 0,8 km няма постоянно живеещи и постоянни 
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жилищни постройки.  

На фигурата по-долу на карта в мащаб е представено отстоянието на най-близко 
разположените жилищни зони – тези на кв. АПК. 

 

В графично приложение Г16 картата с разстоянията до съседни обекти и до най-
близката жилищна зона е представена в мащаб. 

Характеристиките на населените места, които имат отношение към определяне на 
безопасните разстояния са представени в таблица по- долу: 

Посока Населено 
място 

Разстояние 
до обекта 

Надморско 
равнище Население Площ Гъстота 

km m Брой 
жители km2 

Брой 
жители/ 

km2 
ЮЗ кв. АПК 0.8 175  1 750 11,2 156 
С Стара Загора 1.3 196 149 266 85 786 1740 

Таблица: Населени места, разположение, разстояние до обекта по права  линия и гъстота 
на населението 

Информацията за броя на населението е базирано на данни от НСИ (Национален 
Статистически Институт) за броя на жителите с постоянен адрес по населени места. Броят на 
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жителите в тези данни е актуален към 01.01.2013г. 

Разстоянието до границата на най-близките застроени жилищни части на кв. АПК (зона с 
преобладаващо ниско застрояване - еднофамилни къщи) е около 0.8 km. 

б) обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от допълнителните разпоредби на 
ЗООС 

б.а.)  детски ясли и градини и специализирани институции за социални услуги за деца, 
ученици или възрастни хора, училища и висши училища, ученически и студентски 
общежития, музикални, езикови и спортни школи и центрове за работа с деца; 

В непосредствена близост около площадката на «РЕСАЙКЪЛ КЪМПАНИ» ЕООД не са 
разположени обекти, подлежащи на специална здравна защита. В зоната, с периметър 1 km 
не са налични детски ясли и градини и специализирани институции за социални услуги за 
деца, ученици или възрастни хора, училища и висши училища, ученически и студентски 
общежития, музикални, езикови и спортни школи и центрове за работа с деца. 

На около 0,13 км северно от площадката се разполага учебно-опитна станция /животновъдна 
ферма/ на Тракийски университет Стара Загора, която функционира с органичен ресурс 
налични животни. По данни на Ръководството на АФ към ТрУ Стара Загора, в учебно-
опитната станция се провеждат студентски практики, епизодично, 2-3 пъти годишно, като 
пребиваващите групи студенти не надвишават 10-15 човека, а времето за престой в базата е 
ограничено до няколко часа. 

По тези съображения, цитираната учебно-опитна станция не може да бъде причислена като 
заведение, отговарящо на критериите, посочени в § 1, т. 29в от допълнителните разпоредби 
на ЗООС, т.е. обект с обществено предназначение. 

б.б.) лечебни и здравни заведения: 

Не са налични. 

б.в.) увеселителни паркове и спортни обекти - стадиони и спортни зали: 

Не са налични. Най-близкия стадион отсоти на около 5,5 км южно от площадката. 

б.г) железопътни гари, летища, пристанища, автогари и паркинги: 

В близост до площадката не се разполагат железопътни гари, летища, пристанища, 
автогари и паркинги. 

б.д.) административни и обществени сгради, в т.ч. търговски центрове и супермаркети: 

В района на ИП не се разполагат административни и обществени сгради, в т.ч. 
търговски центрове и супермаркети. Не са ситуирани сгради, където е възможно 
съсредоточаване на хора. 

в) зони за отдих и рекреация: 
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Обследването на района показа, че в близост до площадката, предмет на настоящото 
разглеждане не са разположени зони за отдих и рекреация. 

г) транспортни пътища: 

Обекта се обслужва от местен път, IV категория, който минава край оградата на площадката.  
Пътя се използва единствено за достъп до площадката и съседните обекти. По пътя не се 
придвижват средства на масовия, градския и извънградския транспорт. В близост до 
площадката (на около 0,6 km) преминава ул. Димитър Маджаров, до която площадката има 
излаз посредством местния път, а ул. Д. Маджаров, осигурява излаз на бул. П.Евтимий и чрез 
него – на АМ Тракия. 

Магистрала Тракия – Е79, която минава южно от град Стара Загора е отдалечена от обекта 
на около 8,2 km в най-близката си част. 

д) съседни предприятия и обекти, райони и строежи, които могат да бъдат източник на 
или да увеличат риска или последствията от голяма авария и да предизвикат ефект на 
доминото; 

На територията на южна промишлена зона на град Стара Загора, в обособен участък АПК са 
налични само две действащи промишлени обекти, които са разположени в близост до 
площадката, обект на настоящото разглеждане. 

В периметър от 0,5 км са разположени стари, амортизирани и неизползваеми производствени 
халета на бивш Домостроителен комбинат за п-во на строителни панели (северно от 
площадката), като за тези сгради има данни за процес на преустройство и предстоящо 
(неясно кога) въвеждане в експлоатация. Същевременно в РИОСВ Стара Загора не са 
депозирани уведомления за инвестиционни намерения за разширения/преустройство на 
участъци от бивш Домостроителен комбинат, което поставя под въпрос законосъобразността 
на бъдещи евентуални производствени дружества и въобще тяхната реализация. 

Стопански двор със стопанска сграда (западно от площадката на Оператора) се разполага на 
около 0,15 km от границата на обследваната площадка. 

Две са функциониращите предприятия, разположени източно и южно от площадката – 
«Железник М» ООД и «Метал М» ООД, които обаче не се явяват съседни на площадката на 
Инвесититора. Тези предприятия се класифицират като малки промишлени обекти и сами по 
себе си не представляват източници на техногенни рискове, които могат да предизвикат 
ефект на доминото или да увеличат съществуващия риск от възникване на големи аварии на 
територията на площадката на «РЕСАЙКЪЛ КЪМПАНИ» ЕООД. В тези предприятия не се 
извършват дейности, свързани с употреба, съхранение или производство на опасни химични 
вещества или смеси. Предмета на дейност и на двете фирми е търговия с черни метали и 
арматурни заготовки (арматурен двор). В двете фирми работят ограничен брой работници, 
като брой им в най-натоварената смяна не надвишава 8-10 човека (общо за двете фирми). 

Най-близко разположеното Предприятие, притежаващо нисък рисков потенциал за 
възникване на големи аварии с ОХВ и С е петролна база «Зара», с оператор «Зара газ» ООД, 
което отстои на повече от 1,5 км по права линия. Други две високорискови предприятия се 
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разполагат на 2,1 км ( Еко България АД), респ. на 1,6 км («Бисер олива» АД). 

Съгласно обществено достъпна информация за зоните на аварийно планиране на цитираните 
по-горе оператори се налага мнението че същите не биха могли да инициират голяма авария 
на площадката на оператора „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД или да утежнят 
последствията при възникване на такава авария. 

Техногенни рискове за аварии в случая не са налице. 

В близост до разглежданата площадка не преминават пътища или ЖП линиии, по които 
движещи се автомобилни или ЖП състави да могат да предизвикват /инициират голяма 
авария на териоторията на обследваната площадка. 

В изчислителната част по-долу е показано, че евентуални аварии на площадката на 
„РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД няма да засегнат и няма да въздействат върху работата на 
гореразглежданите „Севезо“ обекти. По тази причина се налага мнението, че не е възможно 
протичане на „домино ефект“. 

Разстоянията до съответните предприятия и обекти е както следва: 

Посока Предприятие Разстояние,km 

Север Животновъден комплекс ТрУ 0,13 

Север Частни земеделски земи 0,02 

Изток Частни земеделски земи 0,05 

Юг Частни земеделски земи 0,02 

Юг „Метал М“ ООД 0,18 

Юг „Железник М“ ООД 0,19 

Запад Стопански двор  0,15 

 

В графично приложение Г16 е представена карта с отстоянията и местоположението на тези 
предприятия. 

По отношение на външните и техногенните рискове и възможни инициатори за възникване 
на големи аварии на територията на „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД  следва да се има в 
предвид следното: 

През самия обект преминава електропровод за високо напрежение, който представлява 
потенциална опасност за възникване на пожар, поради самостоятелни повреди или такива, 
предизвикани от екстремни природни условия. Нито едно обаче от използваните, 
съхранявани, употребявани и произвеждани химични вещества, респ. отпасни отпадъци не 
гори и не поддържа горене. С други думи наличието на електропровод в непосредствена 
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близост не би могъл да бъде инициатор за голяма авария. 

Трасетата от републиканската ЖП мрежа са достатъчно отдалечени от площадката и не 
представляват непосредствена опасност за предаване на аварии възникнали с 
МПС/подвижни ЖП състави. 

Над площадката няма обособени въздушни трасета и поради това не съществува опасност от 
падане на самолети. 

 е) територии с особено природозащитно значение или значение за околната среда, 
защитени по силата на нормативен или административен акт: 

В близост до площадката, обект на ИН не са разположени защитени зони от национална 
екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената ЗЗ е „река Съзлийка”, 
отстояща на повече от 26 км южно от терена.  Категорично може да се твърди, че при 
възникване на големи аварии с ОХВ на територията на площадката, няма да бъде засегната 
ЗЗ  „река Съзлийка” поради достатъчно голямото отстояние. 

В графично приложение Г12 е дадена карта на ЗЗ е „река Съзлийка”. 

 ж) обекти на културно-историческото наследство; 

В близост до обекта няма чувствителни и уязвими зони, в т.ч. санитарно-охранителни 
зони около водоизточници, както и обекти на културно-историческото наследство и др., 
които биха могли да бъдат засегнати или повлияни от работата на цеха за производство на 
олово от оловосъдържащи отпадъци, или да бъдат повлияни от евентуални големи аварии с 
опасни вещества. 

 3. Описание на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, които са или се 
предвижда да са налични в предприятието/съоръжението, основните им опасни 
свойства и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба: 

Химично 
наимено- 

вание 
CAS № 

EC 

 

Категория/ 

категории на 

опасност 

съгласно 

Регламент (ЕО) 

№ 1272/2008 (CLP) 

 

Класифи-
кация по 

приложение 
№ 3 към чл. 

103, ал.1 ЗООС 

Проеттен 
капаци-
тет (в 

тонове) 

Налично 
количе-
ство (в 
тонове) 

Физична 
форма на 

веществот
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Опасни химични вещества и смеси 
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Въглерод 

/акт.въглен/ 
7440-44-0 231-153-3 

Не се класифицира 
като опасен 

N/A 10 0 
тв. в-во 

250С, 1 atm 

Динатриев 
карбонат 

/калцинирана 
сода/ 

215-137-3 215-137-3 
Н 319 – Предизвика 
силно дразнене на 
очите 

N/A 2 0 
тв. в-во 

250С, 1 atm 

Калциев 
оксид 

/негасена вар/ 

1305-62-0 215-137-3 

H315 - Причинява 
дразнене на кожата. 

H318 - Сериозно 
уврежда очите. 

H335 - Може да 
причини дразнене на 
дихателната система 

N/A 10 0 
тв. в-во 

250С, 1 atm 

Натриев 
тетраборат 

/боракс/ 

1303-96-4 215-540-4 

Н360- Може да 
увреди 
оплодителната 
способност или плода 

N/A 1 0 
тв. в-во 

250С, 1 atm 

Метан 

/в 
газопреносна 
мрежа; не се 
съхранява/ 

74-82-8 200-812-7 

Flam. Gas 1  

H220 - Изключително 
запалим газ. 

H280 - Съдържа газ 
под налягане; може 
да експлодира при 
нагряване. 

Табл.2: т.18; 

Табл.1: Р2 

0,05 

 
0 

Газ 

тв. в-во 

250С, 2.5 
atm 

Опасни отпадъци, приемани за опозотворяване и образувани от дейността 

Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 
опасни 
вещества или 
замърсени с 
опасни 
вещества  

Код 150110* H14 (9b); E2 0,1 0 
тв. в-во 

250С, 1 atm 
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Адсорбенти, 
филтърни 
материали  

Код 150202* H14 (9b); E2 0,2 0 
тв. в-во 

250С, 1 atm 

Нехлорирани 
моторни, 
смазочни и 
масла за 
зъбни 
предавки на 
минерална 
основа 

Код 130205* H14  (9b); E2 1 0 
Течност 

250С, 1 atm 

Шлаки от 
първия и 
втория етап 
на 
производство
то 

Код  10 04 01* H14 (9а)  (9b); Е1; Е2 150 0 
тв. в-во 

250С, 1 atm 

Дроси и леки 
шлаки от 
първия и 
втория етап 
на 
производство 

Код 10 04 02* H14 (9b); (1) Е2 50 0 
тв. в-во 

250С, 1 atm 

прах от 
отпадъчни 
газове 

Код 10 04 04* H14 (9а)  (9b); Е1; Е2 0,2 0 
тв. в-во 

250С, 1 atm 

Други 
прахови 
частици и 
прах 

Код 10 04 05* 
Н6 (2); 

H14 (9а)  (9b); 

Н2 

 

Е1;Е2 

0,2 0 
тв. в-во 

250С, 1 atm 

Утайки и 
филтърен кек 
от 
пречистване 
на газове 

Код 10 04 07* H14 (9а)  (9b); (2) Е1;Е2 0,2 0 
тв. в-во 

250С, 1 atm 
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Други 
отпадъци 
(включителн
о смеси от 
материали) 
от механично 
третиране на 
отпадъци, 
съдържащи 
опасни 
вещества 

Код 19 12 11* H14 (9b); (3) Е2 0,5 0 
тв. в-во 

250С, 1 atm 

 

 4. Описание на всички очаквани значителни неблагоприятни последствия от 
инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, които 
произтичат от неговата уязвимост на големи аварии и/или бедствия, и определяне на 
териториалния им обхват и безопасното разстояние до предприятието/съоръжението, 
визуализирани чрез подходящ картен материал: 

Предметът на дейност на Дружеството  е производство на олово в две технологични 
линии, както следва: 

В първата линия се използва процес на редукция на суровината в електродъгова пещ. 
Високата теmпература се постига чрез използване на 3 броя електроди и прилагане на 
ел.напрежение с голяма мощност (5 MWth) . Предварително от суровините се подготвя 
подходяща шихта (реакционна смес), като към самостоятелни или смес от оловосъдържащи 
отпадъци се добавя редукционен агент (активен въглен) и други редуциращи и спомагателни 
реагенти – натриев карбонат, калциев оксид, натриев тетраборат (боракс). Компонентите се 
смесват в миксер за прахообразни смеси и се подават автоматизирано в пещта. Шлаките и 
дросите представляват смес от различни оловни съединения главно оловен оксид PbO с 
остатъчни примеси от оловен сулфид PbS. С помощта на активния въглен се извършва 
редукция до елементарно олово, при което въглерода се окислява до въглероден диоксид. За 
да не се разпенва сместа се добавят противопенители /боракс/. Добавките от калциев оксид и 
натриев карбонат подпомагат образуване на шлаката и отделяне на оловото в дъното на 
пещта. Натриевия карбонат има също така неутрализиращо действие спрямо отделящите се 
при редукцията серни оксиди и така елиминира наличието на серни съединения в 
отпадъчните технологични газове. В електродъговата пещ протичат реакциите: 

PbO + C = Pb + CO 

PbO + CO = Pb + CO2 

PbS + CaO + CO = Pb + CaS + CO2 
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PbS + Na2CO3 + C = Pb + Na2S + CO2 + CO 

При 1350 0С химичното равновесие е изтеглено надясно със степен на конверсия на 
суровините над 97%. Уловените технологични газове от пещта последователно преминават 
през топлообменник за отнемане на акумулираната топлина, след това през батерия от 
ръкавни филтри за улавяне на унесения прах и сублимат от оловен сулфид и оловен оксид. 
Предвидена е възможност за монтиране на мокър скрубер след батерията от ръкавни филтри 
за фино улавяне на инхалабилна фракция прах. Така пречистваните газове се заустват в 
атмосферата през комин с височина 12 м. 

Към края на процеса оловото се изпуска в калъпи и се формоват отливки с тегло около 
5 kg всяка. Отливките се охлаждат с оборотни охлаждащи води. Отделената шлака се 
изгребва от пещта в края на процеса и се съхранява временно на площадката в 
специализиран закрит склад за производствени отпадъци.  

Във втората линия, състояща се от късобарабанна пещ се извършва единствено стапяне 
на метални оловни отпадъци.  Пещта се подгрява с помощта на гориво природен газ. 
Стопения метал се отлива в отливки, а образуваната окислена лека шлака ( код 10 04 02*) се 
отнема и се подава в линия 1 за оползотворяване чрез редукционно леене. 

Като суровини в двете технологични линии се използват единствено оловни отпадъци 
(метален скрап) и оловосъдържащи отпадъци. Същите се доставят на площадката от фирми 
събирачи на отпадъци или брокери и търговци на отпадъци. При постъпване на площадката 
се извършва определяне на теглото  им с автовезна, след което се разтоварват в Склад за 
временно съхраняване на суровини и спомагателни материали. Съхраняват се в отделни 
секции, за да се избегне смесването им. Периодично чрез челен товарач суровините се 
подават към производственото помещение (където са разположени технологичните пещи). 

На оползотворяване в електродъговата пещ ще се подават следните отпадъци: 

- Код 10 04 01* - Шлаки от първия и втория етап на производството – неразтворими в 
метала шлаки, получени при обработка на оловната стопилката с встъкляващи вещества при 
пирометалургични и химични процеси на получаване на оловото. 

- Код 10 04 02* - дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство– 
получени при разтопяване и леене на оловото; представляват оксиди на оловото. Такива ще 
се получават и от собствената дейност в резултат работата на късобарабанната пещ. 

- Код 10 04 04* - прах от отпадъчни газове – филтърни прахове от пречистване на 
отработени газове от различни етапи на производството на олово – включва уловен прах от 
техничните процеси на оловото както и прах от предварителното третиране на отпадъците 
(дробене и смесване). Улавя се от ръкавните филтри на обезпрашителните инсталации на 
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площадката. 

- Код 10 04 05* - други прахови частици и прах – фини прахови частици, уловени при 
пречистване на въздуха от общообменната вентилация, в т.ч. и при приготвянето на шихтата. 
Тук се включва и разпиления прах от шлака, събран чрез смитане/почистване на работните 
площадки. Улавя се от ръкавните филтри на общообменната инсталация на площадката. 

- Код 10 04 07* - утайки и филтърен кек от пречистване на газове – от работата на 
водните скрубери за пречистване на технологичните газове от термичния процес в 
електропещта на площадката. 

- Код- 19.12.11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично 
третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества - Отпадъци от оловно-сулфатната 
фракция (оловна паста). Получават се при разкомплектоване с цел оползотворяване на 
НУБА. 

Във втората линия (късобарабанна пещ) се оползотворяват следните отпадъци, 
доставяни от външни доставчици, в т.ч. брокери и търговци на отпадъци: 

- Код 17.04.03  - Олово – получено при ремонтни дейности и събаряне 

- Код 12 01 03  - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (оловни стружки) 

- Код 19.12.03 – Други цветни метали (олово) – получени при механично третиране на 
отпадъци 

На долу посочената схема ГЕНПЛАН на площадката е илюстрирано местоположението на 
съоръженията и складовете, в които се съхраняват и употребяват опасни химични вещества и 
смеси, и опасни отпадъци. В легенда е посочено предназначението на всяка една 
сграда/съоръжение. 
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План с местоположението на местата за съхранение на ОХВ и С 

Складовете и съоръженията със съответното предназначение и обозначение на 
картата са представени в Таблицата: 

Обозначение Складове за съхранение на ОХВ и С и опасни отпадъци Капацитет, t 

4а Склад за отпадъци  с код 10 04 01* 150 

4б Склад за отпадъци с код 10 04 02* 50 

4в Склад за отпадъци с код 10 04 04* 0,2 

4г Склад за отпадъци с код 10 04 05* 0,2 

4д Склад за отпадъци с код 10 04 07 0,2 

4е Склад за отпадъци с код 19 12 11* 0,5 

4ж Склад за отпадъци с код 17 04 03 10 

4з Склад за отпадъци с код 12 01 03 5 

4и Склад за отпадъци с код 19 12 03 10 

8 Склад за ОХВ и С – секция за съхранение на активен въглен 10 

8 Склад за ОХВ и С – секция за съхранение на динатриев карбонат 2 

8 Склад за ОХВ и С – секция за съхранение на калциев оксид 10 
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8 Склад за ОХВ и С – секция за съхранение на боракс 1 

8 Склад за ОХВ и С – секция за съхранение отпадък с код 150110* 0,1 

8 Склад за ОХВ и С – секция за съхранение отпадък с код 150202* 0,2 

8 Склад за ОХВ и С – секция за съхранение отпадък с код 130205* 1 

 

Забележки: 

1. Метан на площадката се употребява за нагряване на късобарабанната пещ при топене 
на отпадъци от оловен скрап. Не се съхранява. Намира се единствено в оборудване – в  
подземното тръбопроводно трасе в количества до 0,05t. 

2. Пълните найменования на опасните отпадъци съгл. Наредба 2 за класификация на 
отпадъците са дадени в таблицата в т.3  на настоящата Информация. 

3. Посочените капацитети на съответните складови секции за съхранение на ОХВ и С и 
опасни отпадъци съответстват на максималните такива на площадката, т.е. тук са 
включени и евентуалните количества, които биха се намирали в оборудване по време на 
производствения цикъл. 

Съгласно потвърдената от МОСВ класификация, Предприятието се класифицира с нисък 
рисков потенциал по отношение на съхраняване на оловосъдържащи отпадъци, 
класифицирани с категория на опасност «Опасни за околната среда» Е2 – възможност за 
дълготрайно неблагоприятно въздействие върху водните организми. 
Тъй като опасностите от дейността на Предприятието касаят риск за околната среда по 
отношение на възможност за дълготрайно неблагоприятно въздействие върху водните 
организми, то изследването и анализа на рисковете трябва да бъдат проведени в тази насока. 
Трябва да се отбележи, че за площадката не съществува риск, по отношение на: 

• Възникване на взрив 

• Експлозии 

• Пожари 
От друга страна, внимателния анализ на района на Предприятието показа, че в близост до 
площадката не са налични повърхностни водни обекти, водоеми, язовири и др., които могат 
да предизвикат наводнения (заливания и високи приливни води на площадката), или които 
да бъдат замърсени чрез нерегламентирано попадане на оловосъдържащи отпадъци. Тъй като 
се предвижда площадката да бъде изградена изцяло с трайна настилка се изключва 
възможността за попадане на  оловосъдържащи отпадъци в почвите и подземните води и 
замърсяване на подземното водно тяло. 

При обстойна проверка на работата на други аналогични обекти, в Р България, а също и в 
други държави на ЕО, се установи, че към момента не са на лице /не се съобщават данни/ 
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факти за възникнали големи аварии. Указанията на компетентните органи са анализа на 
рисковете да бъде насочен към евентуални аварии, свързани с разпиляване на прахообразни 
оловосъдържащи суровини/отпадъци и риск за човешкото здраве свързан с повишена 
експозиция на евентуалното засегнато население с оловосъдържащи прахове и аерозоли. 

Идентифицираните опасности, които имат потенциал да предизвикат големи 
аварии по смисъла на т.54а на § 1 от глава  “Допълнителни разпоредби” на ЗООС на 
територията на «РЕСАЙКЪЛ КЪМПАНИ “ ЕООД са: 

• Разпиляване на оловосъдържащи отпадъци, в резултат на природни катаклизми 
(ураганни ветрове) 
 

Имайки предвид планираното високото ниво на техническо поддържане и технологично 
обслужване на съоръженията в „Цеха за производство на олово“ може да се приеме, че 
факторите, които могат да доведат до голяма авария или да утежнят последствията от нея са: 

- Ураганни ветрове или ветрове с висока скорост 
 

• Формиране на залпова емисия силно замърсени води, в резултат на наводнение 
или обилно снеготопене 

 
Причина за подобен тип аварии могат да бъдат : 

- Проливни валежи или обилно снеготопене 
 

Площадката не попада в заливната тераса на повърхностни водни обекти от течащ 
или стоящ тип (реки, езера, язовири, водоеми) и по тези съображения инициатори на големи 
аварии от подобен род (големи водни обекти) не се разглеждат.  

Инициатори на големи аварии от типа: злоумишлени (терористични) действия, 
човешка грешка или нарушаване на мерките за безопасна експлоатация на съоръженията 
и/или отказ на оборудване нямат потенциал да предизвикат голяма авария, тъй като не са в 
състояние да предизвикат разпрашаване на наличните на площадката прахообрани 
материали /оловосъдържащи отпадъци/. 

 Евентуален взрив на взривно устройство (терористичен акт/саботаж), поставен в 
склада за съхраняване на оловосъдържащи отпадъци не може да предизвика масово 
разпиляване на прах, главно поради факта, че оловосъдържащите отпадъци, които се 
използват като суровини за п-вото на олово в електродъговата пещ се доставят в насипно 
състояние, но с голям гранулометричен състав и само по себе си тези отпадъци са с голямо 
относително тегло (тежки са, лесно се утаяват) и трудно биха образували унес, който да се 
разпространи извън площадката, или оещ повече да достигне съседни обекти или най-
близките жилищни зони, отстоящи на повече от 0,8 км от площадката. 

Човешка грешка или нарушаване на мерките за безопасна експлоатация на 
съоръженията и/или отказ на оборудване ще доведе до крупна производствена авария, чийто 
последици биха се ограничили в рамките на площадката. Същите ще засегнат наличния 
персонал, но не представляват заплаха за най-близко разположените съседни оператори или 
за здравето на населението в кв. АПК на гр. Стара Загора. С други думи не може да се 
говори за „големи аварии“ по смисъла на ДР на ЗООС. 
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Определенето на  безопасните разстояния и зоните на аварийно планиране при 
протичане на големи аварии чрез Методика за бърза оценка на риска е неприложимо, тъй 
като Методиката не е приложима за моделиране на аварии с прахообразни токсични 
вещества. 

 
Неприложимостта на методиката налага използването на други общопризнати прогностични 
модели за определяне на безопасните разстояния, каквото са разгледани детайлно по-долу: 
 
 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ РАЗПИЛЯВАНЕ НА 

ОЛОВОСЪДЪРЖАЩИ ОТПАДЪЦИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 
УРАГАННИ ВЕТРОВЕ 

Моделиране на аварията: Изследвани са последствията при въздействие на силни ураганни 
ветрове. При тази аварийна ситуация, с инициатор природни катаклизми (ураганни ветрове), 
допускаме, че поради силен вятър се стига до компрометиране на покрива на склада за 
съхранение на оловосъдържащи отпадъци, които се използват като суровини за извличане и 
производство на черно /нерафинирано/ олово. Отнасянето на покривната контрукция на 
склада от ураганните ветрове ще позволи да се получи разпрашаване и формиране на унес от 
оловосъдържащи прахове. Преносът на замърсени въздушни маси би предизвикал 
контаминация на площадките на съседни оператори и евентуално на най-близко 
разположените жилищни зони. Това твърдение е в рамките на хипотеза, която трябва да бъде 
развита и проверена, а последствията – оценени количествено. 

Проверка на честотата на инициатора на аварията (ураганни ветрове) по проспектни и 
литературни данни: 

Районът, в който е разположено предприятието, принадлежи към климатичния район 
на Източна Средна България от Преходно-континенталната климатична област на 
Европейско-континенталната климатична област и е повлиян от Средиземно море. През 
зимата Стара планина представлява естествена защита от студените континентални маси, 
нахлуващи от север и североизток: 

 Пролетта настъпва рано – към края на месец февруари, като средните температури 
се задържат над 5°С. Последните пролетни мразове са късно – около средата на 
месец април. Пролетните валежи са средни; 

 Лятото е горещо, като средната температура през юли е над +23°С, а броят на 
дните с температура над +25°С е почти 95%. Летните валежи са сравнително 
високи за сезона; 

 Есента е по-топла от пролетта, като първите есенни застудявания настъпват в края 
на октомври и началото на ноември. Есенните валежи са ниски; 

 Зимата е мека, като има нахлувания на студен континентален въздух. 
Характеризира се с ниски зимни валежи, като малък процент от тях са от сняг. 

Върху състоянието на атмосферния въздух оказват влияние следните климатични и 
метеорологични фактори: 

Слънчево греене 

Продължителността на слънчевото греене е един от регулиращите фактори за 
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енергетичните условия в системата: земна повърхност-атмосфера, обуславяща вертикалното 
разсейване на атмосферните замърсители. Продължителността на слънчевото греене през 
годината е 2268 часа,. 

Районът се характеризира с една от най-високите за България годишна 
продължителност на слънчевото греене – 2268 часа годишно, като най-голямо това 
количество е през юли – 322 часа, а най-малко – през декември – 77 часа. Продължителност 
на слънчевото греене на въздуха над 10 ºС е също висока – около 1700 часа сумарно през 
годината. Сумарната годишна слънчева радиация е 5500-5700 MJ/m2, при сумарна слънчева 
радиация за периода на въздуха над 10 ºС 4400-4500 MJ/m2. В разглежданият район 
съотношението между компонентите на топлинния баланс, определящи характера на 
процесите, развиващи се в долните слоеве на атмосферата, е – 40% радиационен баланс, 
загуби на топлина от изпарения 22% и турбулентен топлообмен -18%. 

Облачност 
Облачността е компонент на климата, който влияе пряко върху количеството и 

качеството на получената от земната повърхност радиация. Годишната картина на 
облачността в района е добре изразена, като облачните дни преобладават през периода 
декември–март. С малка облачност са дните през лятото – месеците юли–август. Годишната 
средната месечна обща облачност в балове (от 0 до 10) е 5.2, с максимум през зимните 
месеци (среден бал 6.77) и минимум през август – 2.8 бала.  

Температура 
Географската ширина и надморската височина, на която е разположен разглежданият 

район, осигуряват известна амплитуда в годишния ход на притока на слънчева радиация, 
което в основни линии определя разликата в топлинно отношение между сезоните зима и 
лято, както и на свързаните с преходни състояние пролетен и есенен сезони. 

Атмосферната циркулация и свързаната с нея малка облачност през лятото спомагат 
за усилване на температурните разлики между лятото и зимата. 

Средната годишна температура за района е 12.1°С. 

Средните годишни максимални и минимални температури са сравнително високи + 
17.9°С и 8.0°С, съответно. Те обуславят формирането на горещ през лятото и сравнително 
мек климат през зимата. 

Мощността на температурните инверсии за района има максимум през зимата – през 
декември, следван от януари и минимум през летните месеци. Теренът на вътрешната част на 
Горнотракийската низина е благоприятен за формиране на зимни инверсии с голяма 
дълготрайност. Най-много приземни инверсии са регистрирани през зимата и есента, като 
зимните са два пъти повече от пролетните. Броят на дните с мъгла (средно 28 в годината) е 
значително по-малък от средния за страната.  

Влажност на въздуха 

Влажността на въздуха е критерий, по който може да се съди за условията, при които 
протичат процесите на изпарения, разсейване на атмосферните примеси и др. Ходът на 
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относителната влажност е обратно пропорционален на хода на температурата. Денонощната 
амплитуда на относителната влажност е най-малка през зимата 8-9% и най-голяма през 
лятото 17-18%. Средната годишна относителна влажност за района е 69%, а сумарно 
изпарение е над 700 mm годишно. 

Валежи 

Режимът на валежите е един от основните климатични фактори, влияещи върху 
процесите на самоочистване на атмосферата. Средната месечна сума на валежите е показана 
в таблицата по-долу: 

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

47 35 37 51 71 66 22 35 32 45 57 52 550 

Таблица: Средна месечна сума на валежите в mm 

Дните с валеж от сняг са сравнително малко и образуваната снежна покривка не се 
задържа дълго време. 

Вятър 

Скоростта на вятъра е един от най-важните климатични фактори, влияещи върху 
степентта на разсейване на атмосферните примеси.  

Преобладаващи през годината са североизточните (29.2.%), северните (19.3%) и 
източните (15.7%) ветрове  

 
Роза на ветровете за гр. Стара Загора 

 

Средногодишните стойности за скоростта на вятъра по 8-те посоки на розата варират 
от 2.7m/s (от югоизток) до 4.1m/s (от северозапад). 

Процентът на “тихо време” (честотата на случаите на вятър със скорост под 1m/s) е 

Роза на вятъра за ст. Стара Загора

тихо време - 31.9% в годината
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31.9%, който определя и т.н. потенциал на замърсяване. Той се изразява в проценти от 1 до 
100. За висок потенциал на замърсяване се приема 75 – 100, за нисък – 0 – 25. Потенциал 25 –
 50 е среден, а потенциал 50 – 75 – средно висок. Потенциалът на замърсяване за 
разглеждания район е среден. 

За района не са характерни ураганни ветрове. Максималната средногодишна 
стойност за скоростта на вятъра не надвишава 4.1 m/s. 

Определяне и изчисляване на количеството на замърсяващата емисия при 
възникване на авария при най-неблагоприятни условия: 

В начуната литература няма единна методика за определяне на замърсяващата емисия, 
формирана от неорганизирани източници. 
Световните практики по безопасност и околна среда препращат към различни методики, 
които обаче нямат юридическа стойност, тъй като не са хармонизирани в българското 
законодателство и не са утвърдени от официален държавен орган. По тези причини те имат 
насочващи, а не експертни научни стойности. 
 По тези съображения, за нуждите на определяне на количествата емисии от прах, 
които биха се формирали от площадката, бе използвана методика CEPMAIR 2002 и 
документ, предоставен от американската агенция US EPA на страницата 
http://www.epa.gov/ttn/chief/index.htm (като документите „13.2.5 Промишлена ветрова ерозия” 
или „13.2.2 Пътища без настилка” или „11.9 Западен открит въгледобив”. Тези литературни 
източници дават допълнителни множители за фракцията на PM10 в прах с различен 
произход. Други информационни  източници включват немските стандарти VDI, напр. VDI 
3790, части 2 и 3, съдържащи също и множители и данни за емисии от транспортни операции 
на депа за отпадъци, хвостохранилища или за емисии, причинени от ветрова ерозия.   
 
 Използваната методика на Американската агенция е хармонизирана в Българското 
законодателство чрез «Наръчник за оценка и управление качеството на атмосферния 
въздух на местно ниво за SO2 PM10, Pb и NOx, октомври, 2002г., МОСВ). Методиката 
дефинира зависимостта на емисиите от площадки за складиране на въглища във въглищните 
мини и в местата за съхранение на прахообразни материали (какъвто е разглеждания случай), 
като функция от скоростта на вятъра, като минималната скорост, която се включва в 
изчислението е 5 м/с:  
 

Емисията на ОСП в кг/(ха x час) = 1,8 x скоростта на вятъра в м/сек 
 
От направената литературна справка в Климатичен справочник на България, изд. на БАН и 
Общинска програма на община Стара Загора за намаляване емисиите на ФПЧ10 и достигане 
на установените норми за КАВ за периода 2011-2015 година се установи, че ветрове със 
скорост на вятъра над 5 м/с в Стара Загора не са регистрирани. Независимо от това, за 
нуждите на настоящото изследване, ще допуснем, хипотетично, наличие на ураганни ветрове 
с такъв интензитет. 
Ще апроксимираме модела, като ще заложим време за експозицията 60 мин, тъй като се 
счита, че до 60 мин след началото на аварията, собствените формирования за действия при 
БАК, заедно с професионалните екипи на РСПБЗН ще са предприели мерки за овладяване на 
аварията, свързани с оросяване с вода на оловосъдържащите отпадъци, налични в 

http://www/
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повредения от вятъра склад. 
Използвайки тази теоретична основа и на база направени осреднени изчисления спрямо 
скоростта на вятъра са получени резултати, които са обобщени в таблицата по-долу. 
Площта, от която се отделят емисиите от прахообразни вещества е изчислена за площта на 
цялото складово съоръжение, тъй като допускаме, че е компрометирана цялостно покривната 
контрукция. 
Съгласно предоставените проектни данни от Възложителя, габаритните размери на 
складовото съоръжение, където ще се извършва съхраняването на всички прахообразни 
оловосъдържащи отпадъци, използвани за производство на олово възлизат на  52m x 8m. При 
тези размери, площта на склада възлиза на 416 m2, което съответства на 0,04 ha. 
 

ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ СТОЙНОСТ 
Площ, ha 0.04 
Скорост на вятъра,  m/s 5 
Коефициент на трансформация 1,8 
Продължителност на емисията, h 1 

РЕЗУЛТАТ 
Масов поток- kg/h (g/s) 0,36 (0,1) 

 
С така изчислената емисия на замърсяващото вещество ще бъде определена дисперсията на 
оловосъдържащ прах в приземния слой на атмосферата. 

Моделиране на дисперсията на оловосъдържащ прах в приземния слой на атмосферата 
и оценка възможността за замърсяване на площи на съседни Оператори и засегнатото 
население: 

Извършено е моделиране на замърсяването в приземния атмосферен слой с помощта на 
програмен продукт TRAFIC ORACLE, утвърдена версия от МОСВ. Софтуерът е 
специализиран за определяне на разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни 
средства и тяхната концентрация в приземния слой на атмосферата, но успешно се прилага с 
висока точност и при прогностични модели от площни източници (депа, хвостохранилища и 
др.). За нуждите на моделирането е приложен модул „Дифузия”, който отчита разсейването 
на замърсителите чрез Гаусов струен модел при зададени входни параметри в поле с размери 
4000м х 4000м. В резултат на това се генерира информационен файл, който показва 
миграцията на замърсителите и изменението на тяхната концентрация при отдалечаване от 
източника. Тази информация е много полезна при вземане на решения, относно възможните 
замърсявания в съседни „чувствителни” обекти като например жилищни зони. Софтуера 
дава възможност да бъдат определени изключително прецизно концентрациите на 
замърсителите в предварително зададени точки, наречени „дискретни рецептори“. 
 
Входни данни на модела: 
 

• Брой стъпки по посока Запад –Изток – 20 
• Брой стъпки по посока Север – Юг – 20 
• Стъпка по посока Запад –Изток /м/ - 200 
• Стъпка по посока Север – Юг /м/ - 200 
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• Тип повърхност – градски район 
• Географски координати : ширина: N42°24’45.28”; E25°39’06.99” 
• Средногодишна околна температура – 12,1 0С 
• Посока на вятъра – Роза на вятъра, представена по-долу: 

Посока N NE Е SE S SW W NW 
Скорост /м/с/ 4.02 3.22 2.36 2.7 2.97 3.04 2.81 4.11 
Честота /%/ 19.3 29.2 16.7 8.3 6.5 5.5 4.0 10.5 
 

• Емисия прах (олово) : 0,36 kg/h  (0,1 g/s) 
 

Резултати от моделиране на замърсяването: 
 
Изследването на замърсяването на приземния атмосферен слой бе извършено с модул 
„Дифузия“, като моделирането бе проведено за въздушен басейн с размери 4000 m x 4000 m, 
в който попада целия район около площадката на Оператора, най-близките жилищни зони и 
животновъдната ферма на ТрУ Стара Загора. Избрани бяха две точки в района (дискретни 
рецептори), в които бяха точно определени очакваните приземни концентрации на 
замърсителите: 

- Рецептор 1 – най-близката жилищна сграда, находяща се на ул. Д.Маджаров, кв. 
АПК, отстояща на около 800 m по права линия от Площадката; 

- Рецептор 2 – животновъдната ферма на ТрУ Стара Загора, отстояща на 130 м по 
права линия от Площадката; 
 

Резултатите с очакваните приземни концентрации са представени в следната таблица: 

Вид замърсител 

Максимална 
възможна приземна 

концентрация 

Очаквана 
концентрация в 

Рецептор 1 

Очаквана 
концентрация в 

Рецептор 2 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 

Прах 
(оловосъдържащ) 0,00032 1,04.10-65 1,31.10-22 

Таблица:  Концентрации на замърсителите в приземни слой на атмосферата 
  
Тъй като определяното вещество представлява фракция „прах“, съдържаща олово, то 
експертния екип, изготвил настоящата оценка счита, че по-голям риск за човешкото здраве 
представлява въздействието на адсорбираните върху праховите частици агрегирани оловни 
компоненти. По тези съображения, получените резултати ще бъдат сравнени и оценявани 
спрямо максималните средногодишни концентрации на замърсителя „олово“, а не на 
замъсрителя „прах“, още повече, че по-рестриктивна е нормата за „олово“. 

По-долу са представени изолиниите на замърсителите в изследваното поле на замърсяването: 



„РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД 
 

ПРЕДПРИЯТИЕ С НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ 
 

29 

   

Изолинии Прах (оловосъдържащ) 

  С чревени точки на графиката по-горе е дадено метоположението на двата дискретни 
рецептора, с със синьо са изобразени изолиниите на замърсителите в приземния атмосферен 
слой. С черно в средата на полето е дадено метоположенеито на площния източник на 
неорганизирани емисии. 

В таблицата по-долу е показана оценка на съответствието на концентрациите на 
замърсителя прах (оловосъдържащ) в приземния атмосферен слой, с нормите за качество на 
атмосферния въздух, определени в Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен 
диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 
въздух.  

Вид замърсител 

Максимална 
възможна приземна 

концентрация 

(Сmax) 

Средногодишна 

норма 

Наредба 12  

Съответствие 

mg/m3 mg/m3 Да/Не 

Олово 0,00032 0,0005* Да 

Таблица:  Оценка на съответствието на концентрациите на замърсителите отделяни от 
площадката в приземния атмосферен слой  с нормите за качество на атмосферния въздух 

Обобщен извод: От направеното оценяване на съответствието се налага мнението, че са 
спазени средногодишните норми за замърсителя „олово“, т.е. в резултат на изследваната 
аварийна ситуация, не могат да бъдат превишени законовоопределените норми за 
опазване на човешкото здраве.  Дори при продължителна експозиция и при максимална 
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скорост на вятъра, унесения прах не може да причини превишаване на нормите на 
допустими емисии на замърсителя „олово“, поради което не е налице риск за околната 
среда и населението. 

 Допълнително в софтуера бяха зададени 2 дискретни рецептора, чрез които бе 
изчислена максималната възможна приземна концентрация на замърсители – в най-близката 
жилищна зона (най-близката сграда от кв. АПК) и животновъдната ферма на ТрУ Стара 
Загора, където в даден момент могат да се съсредоточат хора. Данните от модела покзват, че 
при най-неблагоприятни метеорологични условия, очакваните приземни концетрации на 
замърсители са както следва: 

- Рецептор 1 – жилищна сграда, находяща се на ул. Д.Маджаров, кв. АПК, отстояща 
на около 800 m по права линия от Площадката: 1,04.10-65 mg/m3 

- Рецептор 2 – животновъдната ферма на ТрУ Стара Загора, отстояща на 130 м по 
права линия от Площадката: 1,31.10-22 mg/m3 

 
Тези концентрации са многократно под определените норми в Наредба 12, т.е. доказва се по 
безспорен начин, че при аварийни ситуации на площадката на Оператора, жилищните зони 
на град Стара Загора и учебната база на ТрУ Стара Загора няма да бъдат изложени на риск 
и няма да бъдат засегнати от неблагоприятното въздействие на токсични оловни 
аерозоли и прахове. 
Не може да се твърди, че при аварии, свързани с разпиляване на оловосъдържащи отпадъци, 
в резултат на силни ветрове е налице риск за съседните обекти. 

 
Следователно, при разглежданата аварийна ситуация не може да се очаква създаване 
на дискомфорт у населението и зоните, подлежащи на здравна защита. 
 

Разгледаните по-горе сценарии са хипотетични и вероятността за тяхното възникване 
е  <1.10-12 събития/година, т.е. „почти невъзможно да се случи“. Безспорно риск от 
възникване на големи аварии е налице, но в матрицата на риска, същия се разполага в 
приемливата област. 

За да се запази тази приемлива стойност на риска, Операторът е предвидил мерки за 
ограничаване и намаляване на риска, чрез система за управление на риска, подробно описани 
в т.6 на настоящата Информация. 

 

 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЗАЛПОВА 
ЕМИСИЯ СИЛНО ЗАМЪРСЕНИ ВОДИ, В РЕЗУЛТАТ НА НАВОДНЕНИЕ ИЛИ 
ОБИЛНО СНЕГОТОПЕНЕ 

Както бе подробно разгледано при анализа на предходната авария, според наличите 
метеорологични данни на БАН, за района на гр. Стара Загора не са характерни обилни и 
интензивни валежи. Средногодишната валежна сума възлиза на 550 mm годишно. Дните с 
валеж от сняг са сравнително малко и образуваната снежна покривка не се задържа дълго 
време. Независимо от тези метеорологични особенности на района, ще изследваме 
възможността за формиране на залпова емисии от силно замърсени води, в резултат на 
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проливни дъждове или обилно снеготопене. 

Съгласно предоставения идеен проект, помещенията, в които се очаква да бъдат 
налични оловосъдържащи отпадъци са склада за суровини (всеки отпадък се съхранява в 
отделна секция, изолирана от съседните чрез преградни стени) и производствения цех, в 
който се приготвя шихтата и се разполагат пещите и машините за леене на метал. 
Площадката е оградена от плътна бетонова ограда с Н=2.2m, която препятства както 
нежеланото проникване на външни лица, така и на високи дъждовни води от съседните 
площи. Складовото помещение, ведно с вскичките секции за съхраняване на опасни 
отпадъци и производствения цех са изградени от трайна настилка от водоплътен бетон и 
странична изолация от водоплътен бетон с височина на изолацията Н=1,2m спрямо кота 
„терен“. И склада, и производствения цех са снабдени с метални плътнозатварящи се врати, 
които по време на работа и по време на дъжд се държат затворени. Вратите се отварят 
единствено при вътрешен транспорт на суровини в производствения цех, при доставки на 
суровини и зареждане на склада, както и при извеждане на готовата продукция от 
производствения цех.  

Зоните около битовите и санитарните помещения, както и водосбора от покривите на 
всички сгради се се отводняват разсъсредоточено в зелените площи, формиращи зеления 
пояс около оградата на площадката (графично приложение Г10). Това са условно чисти 
дъждовни води, тъй като върху покривите на сградите и върху откритите площи извън 
склада и производствения цех не са налични опасни отпадъци (не се съхраняват, не се работи 
с тях на тези места), които биха могли да замърсят тези води. По тази причини, съгласно 
Закона за водите, тези дъждовни води могат да се отвеждат разсъсредоточено (т.е. да 
попиват в почвите). 

Участъка около товарния портал и товарна рампа, където преминават МПС доставящи 
суровините и извеждащи готова продукция и образуваните отпадъци от производството, са 
проектирани с налкон към участъка за измиване на МПС. Това е най-ниската точка на 
площадката и към нея дъждовните води от този ограничен участък се отичат гравитачно и 
постъпват във водоплътната изгребна яма. 

За да се формира емисия от силно замърсени води е необходимо да бъдат изпълнени 
едновременно следните условия: 

- Наличие на достатъчно високи води (порой) 
- Възможност дъждовните води да проникнат на площадката през плътната 

бетонова ограда 
- Компрометиране на страничната изолация (стоманобетонова стена)  на склада или 

производствения цех или наличие на отворена врата на склада или 
производствения цех 

Вероятностите са моделирани и оценени по метода  „Дърво на отказите/Дърво на 
събитията“. Стойностите за честоти на базови събития са по предоставените в методиката за 
оценка на анализа на HSE данни за типични за бранша и различните дейности честоти.  
Когато няма приложими стойности, са използвани данни от няколко бази данни за аварии, 
които включват аварии в сходни предприятия. Честотите на природни събития са по данни за 
площадката. За откази на оборудване са използвани стандартни честоти.  Вероятностите 
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дадена мярка да сработи или да даде отказ, при изчертаване на дървото на събитията, са 
определени експертно. За изчисляване честотата за настъпване на това неблагоприятно 
събитие е използван лицензиран софтуер за графични методи на анализ „дърво на отказите“ 
и „дърво на събитията“.  

Изчисляване стойността на инициатора на аварията: 

 
Означение Събитие Честота Източник на данни 

А Порой/Снеготопене 1е-6 Честоти  на природни бедствия 

Възможност 1 Проникване на дъждовни 
води през оградата 

1.е-12  

В Водна вълна, Н>2,2m 5.е-16 Честоти за района на площадката 

С Невъзможност оградата да 
удържи вълната 

1.е-12 Стандартен отказ за стоманобетонни 
конструкции 

Възможност 2 Проникване на води през 
странична изолация или 
вратите 

1,76.е-8  

Възможност 
2.1 

Проникване на води през 
странична изолация 

1.е-12  
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Означение Събитие Честота Източник на данни 

D Водна вълна, Н>1,2m 5.е-16 Честоти за района на площадката 

E Разрушаване на странична 
изолация на сградите 

1.е-12 Стандартен отказ за стоманобетонни 
конструкции  

Възможност 
2.2. 

Проникване на води през 
отворени врати на склад/цех 

1,76.е-8  

F Човешка грешка 1,6.е-9 Лилава книга– вероятност за човешка грешка при 
работа с химикали 

G Отказ на оборудване 1,6е-8 Стандартна грешка за повреда в оборудване 
(Лилава книга) 

 

В резултат изчисленията, направени със софтуера се установи, че очакваната честота за 
възникване на това неблагоприятно събитие: формиране на залпова емисия силно замърсени 
води, в резултат на наводнение или обилно снеготопене, възлиза на 1,76.е-26 съб/год. 

Налага се извода, че вероятността за протичане на авария от такова естество граничи с 
практическа невъзможност, благодарение на преприетите от Оператора инженерно-
технически мерки. 

По отношение на тежестта на аварията следва да се има впредвид, че дори при откази на 
всички мерки за безопасност, формираните замърсени води ще  бъдат задържани в по-голяма 
степен на площадката, отведени и събрани във водоплътната изгребна яма и предадени за 
обезвреждане.   

При умишлено или аварийно разпиляване на оловосъдържащи отпадъци, същите ще бъдат 
събрани, а участъка ще бъде измит с вода. Водите от измиване гравитачно се отичат към най-
ниската точка – зоната за иамиване на МПС и се събират във водоплътната изгребна яма. 

Отпадъците, който ще се съхраняват и преработват на площадката съдържат олово под 
формата на оловни оксиди, оловни карбонати и оловни сулфиди.  

Нито едно от изброените съединения не е разтворимо във вода! 

По тези съображения не може да се очаква дифузно замърсяване на почви или 
подземни води, в случай на попадане на замърсени води върху почвите извън 
площадката на Оператора.   

Операторът ще разработи вътрешен авариен план, в който ще предвиди незабавни 
действия на аварийните групи, свързани с възстановяване на инфраструктурата на 
площадката и провеждане на мероприятия при аварии свързани с наводнения/снеготопене. 

Мероприятията в аварийния план и зоните на аварийно планиране ще бъдат организирани на 
база проведена системна оценка на риска от възникване на големи аварии с опасни 
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вещества и разработване и внасяне за утвърждаване на Доклад за политиките за 
предотвратяване на големи аварии /ДППГА/. 

Ще оценим степента на риска от тази авария,  чрез построяване на матрица на риска, 
като използваме изчислената вероятност това събитие да настъпи и вземем впредвид 
тежестта на аварията на база горните съждения. 

Риск 
 

Вероятност     
 

Очаквана 1-10-2     

Вероятна 10-2 – 10-4     

Малко вероятна 10-4 – 10-6     

Много малко 
вероятна 

10-6 – 10-8     

Практически 
невъзможна <10-8 Q=1,76.е-26    

Последствия 
1 2-5 6-10 

>10 

Сериозни Много сериозни Тежки Катастрофални 

 

От местоположението на аварийното събитие в матрицата на риска се налага извода, че 
рискът за хората, околната среда и околните обекти е изключително приемлив и не са 
наложителни допълнителни мерки за управленето на риска. 

 5. Информация за наличието на трансгранично въздействие от големи аварии, 
произтичащи от дейностите с опасни вещества в ПСВРП 

Не е приложимо. 

6. Оценка на размера и тежестта на последствията за околната среда и човешкото 
здраве във и извън предприятието/съоръжението от идентифицираните сценарии за 
възникване на голяма авария и определяне на териториалния им обхват, визуализиран 
чрез подходящ картен материал: 

Както бе показано в т. 4 на настоящата Информация, при разглежданата аварийна ситуация, 
максимално възможната очаквана концентрация на емисиите от оловосъдържащи 
прахообразни вещества ще възлиза на 0,00032 mg/Nm3, което е под пределно допустимата 
концентрация (ПДК) за опазване на човешкото здраве и природните екосистеми (0,0005 
mg/Nm3). От това се налага извода, че дори при максимално неблагоприятни условия на 
развитие на аварията, не може да бъде предизвикано разпрашаване, което да доведе до 
превишаване на ПКД и така да бъдат създадени предпоставки за замърсяване на околната 
среда. 
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Максимално възможната концентрация на замърсителя от 0,00032 mg/Nm3 се очаква да бъде 
регистрирана на около 1 m от граничния контур на складовото съоръжение, където се 
предполага гравитачно утаяване на тежкия оловосъдържащ прах. Това заключения налага 
извода, че максимални приземни концентрации на замърсителя се очаква да се 
съсредоточават единствено в границите на площадката. Извън границите на имота, 
приземните концентрации са многократно под установената в Наредба 12 пределно 
допустима концентрация. 

При формиране на залпови емисии на силно замърсени води, в резултат на 
наводнения/снеготопене се очаква по-голяма част от тях да бъдат задържани на площадката, 
поради наличие на плътна ограда и странична изолация на склада и производствения цех. 
Осигурена е възможност за поемане на тези води във водоплътната изгребна яма. 

Евентуално изтичне на замърсени води извън площадката не крие съществен риск за 
околната среда, тъй като отпадъците, който ще се съхраняват и преработват на площадката 
съдържат олово под формата на оловни оксиди, оловни карбонати и оловни сулфиди, които 
са неразтворими във вода. По тези съображения не може да се очаква дифузно замърсяване 
на почви или подземни води, в случай на попадане на замърсени води върху почвите на 
съседни терени извън площадката на Оператора.  При подобни ситуации последиците ще се 
ликвидират сравнително лесно чрез изземване на повърхностния земен слой и депонирането 
му на специални депа за замърсени почви. 

Във връзка с гореизложеното се налага мнението, че размера и тежестта на 
последствията за околната среда и човешкото здраве се дефинират така: 

• Извън Предприятието: без възможност за отрицателни въздействия и неблагоприятни 
последствия за околната среда и човешкото здраве; 

• В Предприятието: незначителни отрицателни въздействия върху околната среда 
(предприети мерки за недопускане на контаминация на подземни води и почви чрез 
полагане на трайна настилка); кратковременни и обратими отрицателни въздействия 
върху здравето на персонала (до 3-ма човека). Осигурени лични предпазни средства 
(защитно работно облекло, ръкавици, предпазни очила, респираторни маски), които 
да бъдат използвани в случай на аварийни ситуации; Оценката на риска не отчита 
възможност за настъпване на необратими дълготрайни отрицателни ефекти върху 
човешкото здраве на персонала по следните съображения: 
 Мярка 1: Персоналът е обучен и използва осигурените му ЛПС 
 Мярка 2: Очакваната експозиция, на която  ще бъде изложен персонала е 

многократно под нормативно установената ПДК 
 Мярка 3: Времето за експозиция се ограничава до 1 час – до ликвидиране на 

аварията 
 Мярка 4: Наличие на оросителна инсталация в склада за съхраняване на 

опасни оловосъдържащи отпадъци, която може да бъде задействана до 3 min 
след началото на аварията и напълно да елиминира праховите емисии от 
оловни аерозоли 

 Мярка 5: Наличие на плътна ограда и странична изолация на складовото 
съоръжение, способни да забържат и органичат проникването на високи води 
на площадката/в склада. 
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На база горните изводи и съждения, се налага мнението, че максималните възможни 
последици за персонала, населението и околната среда от аварии, определени в настоящата 
разработка, не могат да причинят загуба на човешки живот, травми или други последици за 
здравето извън територията на обекта, поради количеството и физикохимичните 
характеристики на наличните опасни вещества, отдалечеността от строежи първа, втора и 
трета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, а също и 
отдалечеността от жилищни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване, както и 
производствени сгради, инсталации, съоръжения и прилежаща инфраструктура. 

Във връзка с гореизложените мотиви, на основание чл. 35, ал.4 от ЗЗБ, Операторът не 
планира изграждане на локална система за оповестяване, съгласно изискванията на чл. 35, 
ал.3, т от Закона за защита при бедствия. 

7. Описание на съответните мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на 
значителните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве от 
възникването на голяма авария и информация за готовността и предлаганото 
реагиране при аварии: 

Операторът е предвидил мерки за предотвратяване, контрол и ограничаване на 
значителните неблагоприятни последствия за околната среда и човешкото здраве от 
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възникването на голяма авария: 

А)Активни мерки: 

• Изграждане на стабилна и масивна покривна конструкция на склада за съхранение на 
оловосъдържащи отпадъци (суровини за производство на черно олово) 

• Изграждане на система за оросяване с вода на суровините, складирани в склада при 
състояние на авария, пораждащо риск от разпрашаване 

• Изграждане на мълниезащита 
• Поддържане на видеонаблюдение 
• Поддържане на 24 часова въоръжена охрана 
• Изграждане на плътна ограда около границите на пллощадката, недопускаща 

проникване на високи дъждовни води на площадката 
• Изграждане на странична изолация около склада и производствения цех, недопускаща 

проникване на дъждовни води или води от снеготопене 
• Монтаж на плътно затваряеми врати на склада и производствения цех, с опция за 

атоматизирано и ръчно задвижване 

Б) Пасивни мерки: 

• Поддържане на оптимален резерв от ЛПС (противопрахови маски) за работниците на 
площадката 

• Планова поддръжка и проверка състоянието на вратите на склада и производствения 
цех 

• Предприемане на организационни мерки за фиксиране на вратите в затворено 
положение при предупреждения за опасности от наводнения и проливни дъждове 

• Периодично обучение на аварийните групи за действия при БАК 

 

При въвеждане в експлоатация на Инсталацията, Операторът ще разработи, утвърди и 
внедри вътрешен авариен план, включващ организация за действия за ликвидиране на 
аварии. При възникване на описаната по-горе голяма авария ще се прилагат следните 
мероприятия: 

• Оповестяване на персонала и аварийната група 
• Оповестяване на компетентните органи чрез единен телефон за спешни повиквания 

112 
• До пристигане на специализираните сили на РСПБЗН, аварийното формирование на 

площадката (на площадката ще работят до 3-ма човека) ще извършва ограничаване на 
последствията от аварията чрез оросяване с вода на суровините, складирани в склада 
при състояние на авария, пораждащи риск от разпрашаване. Системата за оросяване е 
автоматизирана. Задейства се ръчно от персонала, като нагнетателната помпа за 
подаване на вода се захранва автономно от електроагрегата при спряно подаване на 
ел.енергия от Електроразпределение ЕАД. Водата е осигурена от независим 
водоизточник – буферен резервоар с вместимост 37 куб.м. разположена на 
площадката. Оросяването на повърхностния слой насип от оловосъдържащи 
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материали /отпадъци/ формира запечатване на площта, от която се отделят емисиите 
от прах и по този начин се елиминира прахообразуването. Оросителната система е в 
състояние за по-малко от 3 min да създаде пълно мокрене на повърхостта на насипите 
с оловосъдържащи материали /отпадъци/. Счита се, че мярката е достатъчна, за да 
осигури елиминиране на  праховите емисии. 

• След преустановяване на интензивните ураганни ветрове, Операторът за своя сметка, 
със свои сили и средства ще пристъпи към разчистване на терена и възстановяване на 
инфраструктурата на площадката. 

• До пристигане на специализираните сили на РСПБЗН, аварийното формирование на 
площадката ще извършва възстановяване на пропуските на оградата и ремонт на 
страничната изолация на склада и производтсвения цех, с оглед предотвратяване 
проникването на води и формиране на емисия от силно замърсени води. 

8. Определяне на външните граници на безопасната зона около 
предприятието/съоръжението: 

Максимално възможната концентрация на замърсителя от 0,00032 mg/Nm3 се очаква да бъде 
регистрирана на около 1 m от граничния контур на складовото съоръжение, където се 
предполага гравитачно утаяване на тежкия оловосъдържащ прах. Това заключение налага 
извода, че максимални приземни концентрации на замърсителя се очаква да се 
съсредоточават единствено в границите на площадката, т.е. външните граници на 
безопасната зона попадат в границите на площадката, без да напускат нейните очертания. 
Извън границите на имота, приземните концентрации са многократно под установената в 
Наредба 12 пределно допустима концентрация. 

Поради предприетите технически и организационни мерки се очаква задържане на 
замърсените води в границите на площадката, събирането им във водоплътната изгребна яма 
и предаването им за обезвреждане. 

Външната безопасна зона се проектира на около 1 m от източника на предполагаемите 
емисии (склада за съхранение на оловосъдържащи отпадъци) и не напуска очертанията 
на площадката. 

В т.6 на настоящата Информация е представена карта в мащаб, изобразяваща с червен 
контур външните граници на безопасната зона около предприятието/съоръжението. 

9. Описание на използваните методи за количествена и качествена оценка на риска от 
големи аварии и моделите за изчисляване и представяне на последствията при 
възникване на голяма авария: 
   
 В начуната литература няма единна методика за определяне на замърсяващата 
емисия, формирана от неорганизирани източници. 
Световните практики по безопасност и околна среда препращат към различни методики, 
които обаче нямат юридическа стойност, тъй като не са хармонизирани в българското 
законодателство и не са утвърдени от официален държавен орган. По тези причини те имат 
насочващи, а не експертни научни стойности. 
 По тези причини, за нуждите на определяне на количествата емисии от прах, които 
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биха се формирали от площадката, бе използвана методика CEPMAIR 2002 и документ, 
предоставен от американската агенция US EPA на страницата 
http://www.epa.gov/ttn/chief/index.htm (като документите "13.2.5 Промишлена ветрова ерозия" 
или "13.2.2 Пътища без настилка" или "11.9 Западен открит въгледобив". Тези литературни 
източници дават допълнителни множители за фракцията на PM10 в прах с различен 
произход. Други информационни  източници включват немските стандарти VDI, напр. VDI 
3790, части 2 и 3, съдържащи също и множители и данни за емисии от транспортни операции 
на депа за отпадъци, хвостохранилища или за емисии, причинени от ветрова ерозия.   

Използваната методика на Американската агенция е хармонизирана в Българското 
законодателство чрез «Наръчник за оценка и управление качеството на атмосферния 
въздух на местно ниво за SO2 PM10, Pb и NOx, октомври, 2002г., МОСВ). 

Последствията от аварията са определени посредством моделиране на замърсяването 
в приземния атмосферен слой с помощта на програмен продукт TRAFIC ORACLE, 
утвърдена версия от МОСВ. Софтуерът е специализиран за определяне на разсейването на 
емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния 
слой на атмосферата, но успешно се прилага с висока точност и при прогностични модели от 
площни източници (депа, хвостохранилища и др.). За нуждите на моделирането е приложен 
модул „Дифузия”, който отчита разсейването на замърсителите чрез Гаусов струен модел 
при зададени входни параметри в поле с размери 4000м х 4000м. 

За определяне честотата на възникване на инициатори на аварии, свързани с 
формиране на залпова емися силно замърсени води е използван софтуерен продукт Relex, 
верс.7.7, а честотите са снети от описаните по-долу литературни иточници: 

Източници на информация 
1) Guidance on ‘as low as reasonably practicable’ (ALARP) decisions in control of major 
accident hazards (COMAH) – HSE,UK 
2) Ръководство за класифициране и приоритизиране на риска от големи аварии, МААЕ 
3) Ръководство за анализ на риска от големи промишлени  аварии 
4) Ръководство за изготвяне на количествена оценка на риска (лилава книга) 
5) Методи за оценка на вероятностите 
6) Методи за оценка на последствията 
7) Методи за определяне на пораженията 
8) Метод за оценка на риска 
9) Методика за бърза оценка на риска 
10) Анализ и количествена оценка на риска по метода CEL 
11) Подбор на възможни сценарии на големи аварии 
12) Метода за класифициране и приоритизиране на риска 
13) Идентифициране на сценарии за големи аварии и определяне на общи мерки за 
предотвратяване и/или ограничаване на последствията от тях за складови помещения 
14) Guidelines for quantitative risk assessment,VROM 
15) Methods for the calculation of physical effects, VROM 
16) Methods for determining and processing probabilities,VROM 
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17) Методическо ръководство за установяване на причините за възникване на пожари, 
ПАБ 
18) Наредба за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони 
19) Справочник на инженер-химика, том II 

10.Оценка на трансграничните въздействия на големи аварии, произтичащи от 
дейностите с опасни вещества в ПСВРП, за което е идентифицирана такава опасност: 

Не е приложимо. Не се очакват трансгранични въздействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
НА „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ “ ЕООД 
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