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ВЪВЕДЕНИЕ 
Инвестиционното предложение (ИП) на „Химиндъстриис” ООД е изграждане на 

„Технологичен комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни 

разтворители и спирт“. Технологичният комплекс е нов и ще бъде изграден в границите на 

поземлен имот № 024023 в землището на с. Мамарчево, община Болярово, област Ямбол. 

Имотът е с площ 29.200 дка, начин на трайно ползване към настоящия момент – нива. 

Имотът е собственост на възложителя – „Химиндъстриис“ ООД по силата на нотариален 

акт за покупко-продажба на недвижим имот № 184, том IV, рег.№ 5354, дело № 641 от 

18.08.2017 г. За целта на инвестицията, имотът ще бъде урегулиран в УПИ XI-024023 и 

предназначението му ще бъде променено „за производствена, складова и търговска 

дейност“. 

В предходен етап от процедурата, ИП включва изграждането и на ремонтно-

механичен цех. Дейността на ремонтно-механичния цех няма пряко отношение към 

реализацията на настоящото ИП и се планира да се реализира като първи етап от 

реализацията на инвестиционната инициатива на Възложителя. В тази връзка е 

процедирана Глава шеста по ЗООС чрез уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. С писмо на 

РИОСВ - Стара Загора, е изразено становище, че не е необходимо провеждане на 

процедура по глава шеста от ЗООС за ПУП-ПРЗ за складови и производствени дейности в 

ПИ № 024023 в землището на с. Мамарчево, община Болярово, област Ямбол.  

Дейността на ремонтно-механичния цех се разглежда като дейност, която може да 

укаже кумулативно въздействие върху околната среда с производствената дейност на 

етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт.  

Площадката, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, нито в границата на защитени 

зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, но е в непосредствена близост 

до защитени зони „Дервентски възвишения“ с код BG0002026, обявена със Заповед № РД-

284/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, и „Дервентски възвишения - 1“ 

с код BG0000218, за която към момента няма заповед за обявяване и за нея няма въведени 

конкретни забрани и режими. 

Спазени са изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни 

предложения за строителство, дейности и технологии (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 

25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018 г.), е внесена необходимата документация за 

уведомяване за инвестиционното предложение (Приложение №1). 

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

Приложение № 1, инвестиционното предложение на „Химиндъстриис” ООД подлежи на 

процедура по задължителна ОВОС, като директорът на РИОСВ – Стара Загора е 

компетентен орган за вземане на решение по ОВОС. Чрез процедурата по ОВОС се 

извършва и процедурата по оценка за съвместимост (ОС) по смисъла на чл. 31 от Закона 

за биологичното разнообразие, като е изискано изработването на доклад за оценка на 

степента на въздействие (ДОСВ) на ИП върху предмета и целите на опазване на 

защитените зони. С писмото са дадени указания за последващите действия, които да бъдат 
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предприети за извършване на приложимата процедура по ОВОС – разработване на 

задание за обхват и съдържание на ДОВОС, представено в настоящия документ. 

Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на ДОВОС е изготвено в 

съответствие с указанията на РИОСВ - Стара Загора в цитираното по-горе писмо, при 

изпълнение на изискванията на чл. 10, ал. 3 от НУРИОВОС. Целта на Заданието е да 

определи обхвата на потенциалните преки и непреки въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве, които трябва да бъдат оценени подробно в ДОВОС като се отчетат и 

мнението, препоръките и становищата на компетентните органи, заинтересованите 

институции и засегнатата общественост. 

Проектът на Задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС е предоставен за 

консултации (в изпълнение на изискванията на чл.9, ал.1 от НУРИОВОС възложителят е 

избрал като начин за консултиране изпращане до заинтересованите страни на проект на 

Задание, по което те да изразят становища, коментари, бележки и предложения) до: 

 РИОСВ – Стара Загора; 

 Басейнова дирекция Източнобеломорски район, гр. Пловдив (БДИБР); 

 Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Ямбол; 

 Община Болярово; 

 Кметство с. Мамарчево. 

Получени са становища от РИОСВ-Стара Загора, БДИБР, РЗИ-Ямбол. С 

представители на общината и местното население на гр. Болярово и с. Мамарчево са 

проведени две срещи през м.юни, 2018 г., като протокол от срещите е публикуван на 

интернет страницата на Община Болярово.  

Справка за извършените консултации и мотивите за приетите и неприетите 

бележки и препоръки по Заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС, 

както и копия на получените становища (в т.ч. протокола от срещите с 

представители на населението, публикуван на интернет страницата на общината) е 

представена в точка 7 от настоящото допълнено задание за ОВОС и в Приложение № 

4 към доклада за ОВОС.  

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Име на възложителя:   „Химиндъстриис” ООД 

Управител:    Кирил Филипов 

Адрес за кореспонденция:   гр. София 1000, ул. „ Г.С.Раковски“ № 157, ет. 2, ап. 4 

Ел. поща:    atmcp@abv.bg 
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 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1.1. Описание на физичните характеристики на инвестиционното 

предложение и необходими площи по време на фазата на 

строителство и фазата на експлоатация 

1.1.1. Местоположение 

Площадката, на чиято територия се предвижда изграждането на Технологичен 

комплекс за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт, се 

намира в ПИ № 024023, в землището на с. Мамарчево ЕКАТТЕ 46958, община Болярово, 

област Ямбол. В Приложение № 2 е представена скица на имота, върху който ще се 

реализира инвестиционното предложение, а в Приложение № 3 е представено копие на 

нотариалния акт за собственост на имота. 

Имотът се намира в местността „Болярски път“ при граници и съседи: 

 ПИ № 000317, пасище мера  

 ПИ № 000337, полски път 

 ПИ № 000321, Дере, овраг, яма; 

 ПИ № 024024, Нива. 

В непосредствена близост от север минава третокласен път от Републиканската 

пътна мрежа III-7904. 

Достъпът до площадката се осъществява по новопроектирана пътна връзка към 

имота в обслужващата зона на път III-7904 „Кръстовище път II-79 М. Шарково-Воден-

Странджа“ при км 1+605 дясно, за което и наличен съгласувателен протокол от 29.09.2017 

г. (на комисия от представител на Областно пътно управление – Ямбол, представител на 

сектор Пътна полиция при Областна дирекция на МВР – Ямбол и представител на 

възложителя). Копие на протокола е представено в Приложение № 4.  

На Фигура 1 е представена карта с местоположението на с. Мамарчево и другите 

населени места в района на инвестиционното предложение.  
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Фигура 1 Местоположение на площадката и най-близко разположените населени 

места 

На Фигура 2 е представено местоположението на площадката на инвестиционното 

предложение спрямо урбанизираната територия на с. Мамарчево. 

 

Фигура 2 Местоположение на площадката на ИП спрямо урбанизираната територия 

на с. Мамарчево 

Най-близката жилищна територия е с. Мамарчево, като жилищните сгради отстоят 

на разстояние над 1 100 m западно от границите на предприятието. Общинският център, 

гр. Болярово е разположен на разстояние над 2,5 km север-североизточно от границите на 

обекта.  

Към Доклада за ОВОС да се изготвят точни и ясни карти в подходящ мащаб, с 

приложени координати на граничните точки, указващи местоположението на 

инвестиционното предложение.  
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1.1.2. Необходими площи за реализация на инвестиционното предложение 

Площта на имота – 29.200 дка е достатъчна, за да бъде реализирано 

инвестиционното предложение.  

Достъпът до площадката се осъществява по новопроектирана пътна връзка към 

имота в обслужващата зона на път III-7904 „Кръстовище път II-79 М. Шарково-Воден-

Странджа“ при км 1+605 дясно 

На Фигура 3 е представена площадката на инвестиционното предложение и 

сградите и съоръженията, които ще бъдат изградени за целите на настоящото 

инвестиционно предложение съгласно скица-предложение за Подробен устройствен план– 

План за застрояване – Приложение № 5. 
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Фигура 3 Разположение на съоръженията на територията на площадката на инвестиционното предложение.  
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1.1.3. Връзка с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения 

При разработване на инвестиционното предложение е съобразен Общинския план 

за развитие на Община Болярово за периода 2014-2020 г. В плана е обърнато внимание на 

необходимостта от възстановяване на икономическите позиции на територията и 

повишаване на стойностите на основни икономически показатели, намаляване на 

безработицата, повишаване на качеството и стандарта на живот. Приоритетна област 1 на 

плана е за устойчив растеж на местната икономика.  

Към момента Община Болярово е в процедура по изготвяне на Общ устройствен 

план, съответно общината не разполага с действащ такъв, с който инвестицията да се 

съобрази. 

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в границите на имот 

№ 024023, в землището на с. Мамарчево. За имотът ще се извърши необходимата 

процедура по разработване и одобряване на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване, необходим за промяна на предназначението на земята от 

земеделска в урбанизирана. В резултат имотът ще се урегулира и новото му 

предназначение ще бъде „за производствена, складова и търговска дейност“.  

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

няма други предприятия, източници на значими вредности.  

Връзката на ИП с други съществуващи и планирани дейности в района следва 

подробно да се опише в ДОВОС, след набавяне на информация за тези дейности от 

Община Болярово и РИОСВ - Стара Загора.  

Описание на основните характеристики на производствения процес, например вид 

и количество на ползваните суровини и материали, в т.ч. на опасните вещества от 

приложение № 3 към ЗООС, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението и 

капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба в случаите по чл. 99б 

ЗООС 

Инвестиционното предложение, което е ново по своя характер, е свързано с 

изграждане на технологичен комплекс за следните дейности: 

 производство на етерични масла,  

 производство на въглеводородни разтворители, 

 производство на спирт и 

1.1.4. Производство на етерични масла 

Етерично маслените култури ще се преработват посредством екстракция с водна 

пара. Суровината ще се набавя от местни производители в района на технологичния 

комплекс. Съхранението на суровината ще бъде на площадка на технологичния комплекс, 

като се предвижда времето за съхранение да е минимално. Подготовката за екстракция 

представлява раздробяване на растителната маса със силажорезка. Екстракцията се 

извършва в специален дестилационен съд (казан) снабден с перфорирано дъно през което 

се подава водна пара, капак с парова тръба, свързана с кондензатор. Преминалите през 

кондензатора водни пари се кондензират и се охлаждат в охладител. Кондензатът се 

събира в флорентински съд в който етеричното масло увлечено от водните пари се разделя 

от подмаслената вода. Готовият продукт се съхранява в съдове от неръждаема стомана с 

обем до 100 литра.  
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Производството изисква силажорезка, парогенератор (парен котел), казан, 

кондензатор и флорентина.  

Охлаждащата вода необходима за кондензатора е оборотна от охладителен басейн 

и се добавя от собствен водоизточник чрез сондаж.  

Парогенераторът ще използва възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, 

слама и др. растителни селскостопански продукти.  

Отпадъците и въздействието на околната среда са ограничени до получаване на 

екстрахирана растителна маса. Тя ще се използва за гориво за парогенератора след 

изсушаване и пелетиране. 

Предвиденият годишен обем на производството е до 2000 kg. 

На следващата Фигура 4 е представена схема на инсталацията и съоръженията за 

производството на етерични масла: 

 

Фигура 4 Схема на производството на етерични масла 

1.1.5. Производство на въглеводородни разтворители 

Представлява дестилация на леки въглеводороди и кондициониране с естери. 

Суровината за производството на разтворители са газови кондензати получени при 

производството на природен газ. Суровината е внос от Румъния. Това е бензинно подобна 

фракция с примерен състав: наситени и ненаситени въглеводороди С5-С12. Ще се 

съхраняват в подходящи резервоари с обем до 100 m
3
, при спазени противопожарни мерки 

и изисквания. 

Преработката представлява фракционна дестилация до температура 240-250ºС. 

Процесът протича при загряване на суровината в тръбен нагревател, еднократно 

изпаряване в изпарител, фракциониране на парите в дестилационна колона и кондензация 

в дефлегматор (кондензатор). 

Кондензатът се охлажда и готовият продукт се съхранява в резервоари по 50 m
3
. 

Посредством добавяне на етилацетат и бутилацетат разтворителите се кондиционират. 

Процедурата се налага за да се повиши разтварящата способност на продукта. При 

смесване на въглеводороди и естери не настъпват химически взаимодействия. Смесването 

се извършва директно в резервоарите за съхранение на готовите разтворители.  
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На Фигура 5 е представена схема на инсталацията и съоръженията за 

въглеводородни разтворители: 

 

Фигура 5 Схема на производството на въглеводородни разтворители 

Производството изисква резервоарно стопанство, тръбен нагревател, 

дестилационни колони, дефлегматори (кондензатори), охладители, помпи и др. 

Охлаждащата вода ще бъде оборотна от охладителен басейн. Загряването на суровината в 

тръбния нагревател ще бъде с течно котелно гориво или с използването на възобновима 

растителна суровина. 

Резервоарното стопанство ще бъде за съхранение на изходната суровина и на 

произведените разтворители. Предвижда се монтиране на 4 цистерни по 100 m
3
 за 

суровина – вертикални, изработени от листова стомана, с диаметър 4 700 mm  и височина 

5 900 mm. Произведените разтворители ще се съхраняват в 6 цистерни по 50 m
3
 – 

вертикални, изработени от листова стомана, с диаметър 4000 mm и височина 4100 mm.  

Отделно, на площадката ще се съхраняват етилацетат и бутилацетат във варели, с 

максимален общ капацитет 3 t.  

Тръбният нагревател представлява тръбна пещ с обща (радиантна конвективна) 

повърхност 22 m
2
. За суровина за горене ще използва с предимство раздробена слама, а 

като допълващо гориво – течно котелно гориво. 

1.1.6. Производство на спирт 

Ще бъде ферментационно от зърнена суровина. Суровината ще се доставя от 

производители в района. Ще се съхранява в собствено складово стопанство. Преработката 

включва класифициране и раздробяване на зърното, разваряване в непрекъснат разварник, 

охлаждане и озахаряване с амилотични ензимни препарати, ферментация и дестилация в 

три колонна дестилационна система. Озахаряването се извършва непрекъснато в проточен 

апарат. Ферментацията ще е непрекъсната в проточни ферментатори. Схема на процесите 

до етапа на ферментация е представена на Фигура 6: 
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Фигура 6 Схема на производството на спирт (до етап ферментация) 

Дестилационната система се състои от бражна колона, епюрационна колона, 

спиртна колона. Колоните са снабдени с изпарители, дефлегматори, хладници и др.  

При процеса на дестилация се отделя вода, етилацетат, метанол и фузелово масло. 

Водата се използва повторно за разваряването на смляната зърнена суровина. 

Етилацетатът, метанолът и фузеловото масло се използват като разтворители. Отпадъци и 

въздействие върху околната среда не се очакват. 

Готовият продукт ще се съхранява в два резервоара с обем от по 50 m
3
 – 

вертикални, изработени от неръждаема стомана, с диаметър 4 000 mm и височина 4 100 

mm. Максималният обем съхраняван спирт на площадката е 100 m
3
.  

Схема на процеса на дестилация е представена на Фигура 7: 
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Фигура 7 Схема на производството на спирт (дестилация) 

Необходимата за производството топлинна енергия ще се получава чрез изгарянето 

на растителна суровина – раздробена слама в парогенератор с мощност на горивната 

уредба 2 MW. Парогенераторът ще са разположи на максималното възможно отстояние от 

резервоарите за спирт и битовите помещения за обслужващия персонал.  

Ферментацията на зърнената каша ще се извършва в 10 съда (цистерни) с обем от 

по 30 m
3
 – вертикални, изработени от неръждаема стомана, с конични дъна – диаметър 

2 900 mm и височина 5 000 mm. 

При процеса на ферментация се отделя топлина. Охлаждането в цялата инсталация 

ще е с оборотна вода от охладителния басейн.  

При дестилацията на спирт от дъното на бражната колона ще се отделя 

обезспиртена зърнена каша, богата на белтъчини. Сухото съдържание достига до 10%. 

След утаяване, кашата ще се суши и гранулира (подходяща е за хранене на животни), а 

отделената вода ще се връща обратно в процеса за получаване на зърнена каша. 

На площадката ще се съхраняват и леки спиртни фракции с високо съдържание на 

метанол и ацетат – до 2 m
3
 или 1,8 t, и тежки спиртни фракции с високо съдържание на 

изоамилов алкохол – също до 2 m
3
 или 1,8 t. Ще се съхраняват в съдове с обем от по 1 m

3
. 

Максималната производителност на инсталацията за ферментационен спирт е 10 

t/24 h.  

1.1.7. Ремонт и производство на метални изделия 

В ремонтно- механичният цех ще се извършва ремонт и производство на метални 

изделия. 

Суровините за производството и произведената продукция ще се съхраняват в 

предвидените в ПУП-ПРЗ складови площи. 
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1.1.8. Инфраструктура 

Част „Електроснабдяване“ 

Необходимата мощност от 250 kW за технологичния комплекс ще бъде осигурена 

чрез изграждане на нов трансформаторен пост в имота, съгласно становище на 

„Електроразпределение Юг“ ЕАД с Изх.№ 7129742-1/13.10.2017 г. – Приложение № 4. 

Трансформаторният пост ще бъде ситуиран в северната част на имота, непосредствено до 

уличната регулация, като ще бъдат спазени сервитутните отстояния съгласно Наредба № 

16 за сервитутите на енергийните обекти, с възможност за обслужване с автомобилен 

транспорт. Трафопостът ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа – 

стълб № 190/13/6/16, извод СН „Болярово“, подстанция „Елхово“.  

Част „ВиК“ 

Вода за производствени нужди ще се осигури от новопроектиран сондаж в 

границите на имота. Сондажът е предвиден да се разположи в североизточната част на 

имота, в непосредствена близост до производственото хале. 

По запитване на възложителя, от страна на „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол са 

предоставени конкретни изходни данни и изисквания за проектиране на водопроводно 

отклонение за имота, на който ще се изгради технологичния комплекс (с писмо от 

04.10.2017 г. – Приложение № 4). Съгласно становище на ВиК дружеството 

водовземането за питейно-битови нужди може да се осъществи от хранителния 

водопровод на с. Мамарчево с диаметър ф150 mm/АЦ/, на дълбочина 1,20 m, след общия 

водомер за селото, чрез изграждане на уличен водопровод и водопроводно отклонение от 

него.  

Предвиден е охладителен басейн, водата в него ще се съхранява и като резерв за 

противопожарни нужди.  

Предвиден е дренажен резервоар за аварийни ситуации и разливи на оборотна вода, 

суровини или продукти, снабден с кало-маслоуловител.  

Предвидена е вътрешноплощадкова ВиК мрежа. В резултат на извършваните 

дейности на производствената площадка ще се формират единствено битово-фекални 

отпадъчни води от жизнената дейност на служителите и работниците. Предвидена е 

изгребна водонепропусклива яма в границите на имота, където те ще се отвеждат.  

В Доклада за ОВОС е необходимо да бъде представена подробна информация 

относно: 

 предвидения начин на водоснабдяване на производствени нужди – 

параметри, координати и необходими водни количества на предвиденото 

съоръжение; 

 Образувани на площадката производствени отпадъчни води (формирани от 

екстракцията, измиване на съдове, производствени помещения, 

работилница и др.), очаквани количества, начин на формиране и третиране). 

 

Част „Пътна“ 

Ще бъдат изгръдени вътрешни пътища в границите на имота, за достъп до 

отделните сгради и съоръжения. За достъп до имота ще бъде изградена  

Включва: електро трансформатор, сондаж за вода, водоохладителен басейн с 

водоохладителни кули, вътрешни пътища и пътна връзка в обслужващата зона на път III-
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7904 „Кръстовище път II-79 М. Шарково-Воден-Странджа“ при км 1+605 дясно, сграда с 

офиси и битови помещения. 

 

1.1.9. Основни суровини и материали необходими при реализацията на 

инвестиционното предложение 

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

инсталацията за производство на имуногенни фармацевтични продукти са: 

 Електроенергия – ще бъде изграден нов трансформаторен пост, който ще се свърже 

със съществуващата електропреносна мрежа; 

 Вода за промишлени нужди – от сондаж в границите на имота; 

 Вода за битово-питейни цели – ще бъде изградено водопроводно отклонение от 

съществуващия хранителен водопровод на с. Мамарчево; 

 Суровините за производството на етерични масла са етерично маслени култури; 

 Суровините за производството на въглеводородни разтворители са газови 

кондензати, етилацетат, бутилацетат; 

 Суровините за производство на спирт са зърнени култури, амилотични ензимни 

препарати. 

Допълнително в процеса за производство на етанол ще се използват: 

 концентрирана сярна киселина – 2 kg/денонощие; 

 натриева основа – 2 kg/денонощие; 

 супер фосфат – 10 kg/денонощие; 

 дрожди – 2 kg/денонощие. 

По отношение на използваните в технологичните процеси химични вещества, за 

обезпечаване производството на разтворители, е предвиден резервоарен парк (стопанство) 

за съхранение на изходната суровина и за съхранение на произведените продукти/ 

разтворители. Предвижда се да бъдат монтирани четири цистерни по 100 m
3
 за суровина. 

Ще са вертикални, изработени от листова стомана, с диаметър 4700 mm и височина 5900 

mm.  

Суровината е газов кондензат със състав: наситени и не наситени въглеводороди с 

дължина на въглеродната верига: С5÷С12. За сравнение бензинът е съставна комбинация 

от въглеводороди, получена главно от парафини, циклопарафини, ароматни и 

олефинсъдържащи въглеводороди с дължина на въглеродната верига, по-голяма от С3. 

Дизеловото гориво представлява смес от въглеводороди с брой на въглеродните атоми в 

интервала С9 – С20. По състава си газовият кондензат представлява бензино подобна 

фракция, поради което попада в част 2 на Приложение 3 на ЗООС, т. 34 Нефтопродукти и 

алтернативни горива, буква д) алтернативни горива, служещи за същите цели, със 

свойства по отношение на запалимостта и опасностите за околната среда, подобни на 

тези на продуктите, посочени в букви "а" - "г". 

Крайният продукт/ дестилата представлява разтворител със свойства сходни на 

ползваните суровини за получаването му (етилацетат и бутилацетат) – запалима 

течност кат. 2 с точка на кипене над 70ºС. За съхранението му ще се използват шест 

цистерни по 50 m
3
. Ще са вертикални, изработени от листова стомана, с диаметър 4000 
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mm и височина 4100 mm. Свойствата и начина на съхранение на крайния продукт/ 

разтворитела го класифицира в част 1, Раздел Р5в на Приложение 3 на ЗООС.  

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

Общото количество ще бъде: 3 тонa. 

На площадката ще се разположат и две цистерни по 50 m
3
 за съхранение на 

произведения от инсталацията етилов спирт. 

На площадката ще се съхраняват леки спиртни фракции с високо съдържание на 

метанол и етилацетат – до 2 m
3
 - 1.8 тона и тежки спиртни фракции с високо съдържание 

на изоамилов алкохол – 2 m
3
 – 1.8 тона. Съдовете за съхранение ще са стандартни 

полиетиленови контейнери по 1 m
3
. 

Таблица 1 Съдове за съхранение на опасни вещества 

№ Опасно вещество Обем на 

резервоара 

Относителна 

плътност 

Максимално налично 

количество 

  [m
3
] [g/cm

3
] [t] 

1.  Газов кондензат / Разтворител 

нафта, лека алифатна смес 

100 0,75 75,0 

2.  Газов кондензат / Разтворител 

нафта, лека алифатна смес 

100 0,75 75,0 

3.  Газов кондензат / Разтворител 

нафта, лека алифатна смес 

100 0,75 75,0 

4.  Газов кондензат / Разтворител 

нафта, лека алифатна смес 

100 0,75 75,0 

5.  Краен продукт/ Дестилат С6-С7/ 

Разтворител 

50 0,8 40,0 

6.  Краен продукт/ Дестилат С7-С9/ 

Разтворител 

50 0,75 37,5 

7.  Краен продукт/ Дестилат С9-С11/ 

Разтворител 

50 0,795 39,75 

8.  Краен продукт/ Дестилат С11-С12/ 

Разтворител 

50 0,76 38,0 

9.  Краен продукт/ Дестилат >С9/ 

Разтворител 

50 0,87 43,5 

10.  Краен продукт/ Дестилат С11-С14/ 

Разтворител 

50 0,87 43,5 

11.  Краен продукт/ етанол 96,4%об. 50 0,8074 40,37 

12.  Краен продукт/ етанол 96,4%об. 50 0,8074 40,37 

13.  Етилацетат 1,7 0,902 1,5 

14.  Бутилацетат 1,7 0,882 1,5 

15.  Леки спиртни фракции 2 0,9 1,8 

16.  Тежки спиртни фракции 2 0,9 1,8 

17.  Котелно гориво 10 0,9 9 

При производството на разтворители, в процеса на фракционна дестилация ще има 

наличие на газов кондензат загрят до високи температури, от порядъка 240-250 ºС. 

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

фракционна дестилация са представени в следващата таблица: 
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Таблица 2 Опасни вещества подложени на високи температури в процеса на 

производство 

№ Опасно вещество Максимално 

налично к-во 

Условия, при които е налично 

  [t]  

1.  Газов кондензат/ Разтворител 

нафта, лека алифатна смес 

1,6 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 210-220ºС, при атмосферно 

налягане 

2.  Дестилат С6-С7/ Разтворител 0,5 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 98-100ºС, при атмосферно 

налягане 

3.  Дестилат С7-С9/ Разтворител 0,5 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 120-130ºС, при атмосферно 

налягане 

4.  Дестилат С9-С11/ Разтворител 0,5 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 148-152ºС, при атмосферно 

налягане 

5.  Дестилат С11-С12/ 

Разтворител 

0,5 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 170-176ºС, при атмосферно 

налягане 

6.  Дестилат >С9/ Разтворител 0,5 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 195-200ºС, при атмосферно 

налягане 

7.  Дестилат С11-С14/ 

Разтворител 

0,5 Парен кондензат при температурен интервал на 

края на кипене 210-220ºС, при атмосферно 

налягане 

В тръбопроводи ще има минимално количество опасни вещества, като 

максималните налични количества са дадени като общи стойности с наличните опасните 

вещества в процеса на фракционна дестилация – вж. таблица 2. 

На площадката не се предвижда предварително съхранение на отпадъци с 

еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии. 

Съгласно указанията на РИОСВ - Стара Загора е изготвен Доклад за класификация 

на „Химиндъстриис“ ООД, в съответствие с разпоредбите на чл.6, ал.1 и ал.2 на Наредбата 

за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията 

от тях. Съгласно становището на РИОСВ - Стара Загора по доклада, изразено с писмо с 

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

предприятие с нисък или висок рисков потенциал.  

В таблица 3 са описани химичните вещества, които ще бъдат налични в 

предприятието, попадащи в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС:. 

Към доклада за ОВОС е необходимо да се приложат Информационни листа за 

безопасност на изброените химичните вещества, като се направи и анализ на риска за 

здравето на работещите на територията на площадката и за населението и обектите, 

подлежащи на здравна защита в обхвата на въздействие на инвестиционното предложение 
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Таблица 3 Химични вещества в предприятието в обхвата на Приложение 3 

Химично 

наименование 

CAS 

№ 

 

EС 

№ 

Категория/и на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси 

(CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.) 

Класификация по приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 ЗООС 

Проектен 

капацитет на 

технологичното 

съоръжение 

(в тонове) 

Налично 

кол-во 

(т) 

Физични свойства 

Газов 

кондензата/ 

Разтворител 

нафта, лека 

алифатна 

64742-

89-8 

65-

192-

2 

Flam. Liq. 2; H225 

Asp. Tox. 1; H304 

Skin Irrit. 2; H315 

STOT SE 3; H336 

Muta.1B; H340 

Carc. 1B; H350 

Repr. 2; H361 

Aquatic Chronic 2; H411 

Част 2 от Приложение 3 на ЗООС: 

34. Нефтопродукти и алтернативни 

горива: 

д) алтернативни горива, служещи 

за същите цели, със свойства по 

отношение на запалимостта и 

опасностите за околната среда, 

подобни на тези на продуктите, 

посочени в букви "а" - "г" 

Част 1, Раздел Р и Е 

4 бр. цистерни с 

обем по 100m
3
 или 

по 75 t. 

Общо: 300 t 

300 Прозрачна, 

лесноподвижна течност 

с относителна плътност 

0,75 g/cm
3
, стабилна при 

нормални условия 

Газов кондензат 

при фракционна 

дестилация 

- - Запалима течност 2 (Flam. Liq. 2), 

Н225 

Asp. Tox. 1; H304 

Skin Irrit. 2; H315 

STOT SE 3; H336 

Aquatic Chronic 2; H411 

Част 1, Раздел P5а и Раздел Е, Е2 В дестилационна 

колона, вкл. 

тръбопроводи: 

- 1,6 t при 220ºС 

- 0,5 t при 100ºС 

- 0,5 t при 130ºС 

- 0,5 t при 152ºС 

- 0,5 t при 176ºС 

- 0,5 t при 200ºС 

- 0,5 t при 220ºС 

4,6 Нагрят кондензат до 

високи температури, от 

порядъка 240-250 ºС в 

процеса на 

производство на 

разтворители 

Дестилат, краен 

продукт- С6-С7/ 

разтворител 

- - Н225, Запалима течност 2 (Flam. 

Liq. 2) 

Asp. Tox. 1; H304 

Skin Irrit. 2; H315 

STOT SE 3; H335 

STOT SE 3; H336 

Aquatic Chronic 2; H411 

Част 1, Раздел P5в * и Раздел Е, Е2 1 бр. цистерна с 

обем 50m
3
 или 40 t. 

40 Течност с относителна 

плътност 0,8 g/cm
3
, 

стабилна при нормални 

условия 

Съхранява се при t 

<40°C 
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Химично 

наименование 

CAS 

№ 

 

EС 

№ 

Категория/и на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси 

(CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.) 

Класификация по приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 ЗООС 

Проектен 

капацитет на 

технологичното 

съоръжение 

(в тонове) 

Налично 

кол-во 

(т) 

Физични свойства 

Дестилат, краен 

продукт- С7-С9/ 

разтворител 

- - Н225, Запалима течност 2 (Flam. 

Liq. 2) 

Asp. Tox. 1; H304 

STOT SE 3; H336 

Aquatic Chronic 2; H411 

Част 1, Раздел P5в * и Раздел Е, Е2 1 бр. цистерна с 

обем 50m
3
 или 

37,5t. 

37,5 Течност с относителна 

плътност 0,75 g/cm
3
, 

стабилна при нормални 

условия 

Съхранява се при t 

<40°C 

Дестилат, краен 

продукт- С9-

С11/ разтворител 

- - Flam.Liq.3, H226 

Asp. Tox. 1; H304 

STOT SE 3; H336 

Aquatic Chronic 2; H411 

Част 1, Раздел P5в * и Раздел Е, Е2 1 бр. цистерна с 

обем 50m
3
 или 

39,75t. 

39,75 Течност с относителна 

плътност 0,795 g/cm
3
, 

стабилна при нормални 

условия 

Съхранява се при t 

<40°C 

Дестилат, краен 

продукт- С11-

С12/ разтворител 

- - Flam.Liq.3, H226 

Asp. Tox. 1; H304 

Част 1, Раздел P5в * 1 бр. цистерна с 

обем 50m
3
 или 38t. 

38 Течност с относителна 

плътност 0,76 g/cm
3
, 

стабилна при нормални 

условия 

Съхранява се при t 

<40°C 

Дестилат, краен 

продукт- >С9/ 

разтворител 

- - Flam.Liq.3, H226 

Asp. Tox. 1; H304 

STOT SE 3; H335 

STOT SE 3; H336 

Aquatic Chronic 2; H411 

Част 1, Раздел P5в * и Раздел Е, Е2 1 бр. цистерна с 

обем 50m
3
 или 

43,5t. 

43,5 Течност с относителна 

плътност 0,87 g/cm
3
, 

стабилна при нормални 

условия 

Съхранява се при t 

<40°C 

Дестилат, краен 

продукт- С11-

С14/ разтворител 

  Flam.Liq.3, H226 

Asp. Tox. 1; H304 

Част 1, Раздел P5в * 1 бр. цистерна с 

обем 50m
3
 или 

43,5t. 

43,5 Течност с относителна 

плътност 0,87 g/cm
3
, 

стабилна при нормални 

условия 

Съхранява се при t 
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Химично 

наименование 

CAS 

№ 

 

EС 

№ 

Категория/и на опасност съгласно 

Регламент (ЕО) № 1272/2008 за 

класифицирането, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси 

(CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 

2008 г.) 

Класификация по приложение № 3 

към чл. 103, ал. 1 ЗООС 

Проектен 

капацитет на 

технологичното 

съоръжение 

(в тонове) 

Налично 

кол-во 

(т) 

Физични свойства 

<40°C 

Етилацетат 141-

78-6 

205-

500-

4 

Н225, Запалима течност 2 (Flam. 

Liq. 2) 

Н319, Сериозно увреждане на 

очите/дразнене на очите, категория 

на опасност 2 (Eye Irrit.2), 

Н336, Специфична токсичност за 

определени органи - еднократна 

експозиция 3 (STOT RE 3) 

Част 1, Раздел P5в * Варели с общ обем 

1,7 m
3
 или 1,5 t 

1,5 Течност 

Съхранява се при t 

<40°C 

Бутилацетат 123-

86-4 

204-

658-

1 

H226, Flam.Liq.3; 

H336, STOT SE3  

Част 1, Раздел P5в * Варели с общ обем 

1,7 m
3
 или 1,5 t 

1,5 Течност 

Съхранява се при t 

<40°C 

Етанол  - - Flam. Liq. 2, Н225 

Acute Tox. 4, Н302 

Аcute Tox. 4, H332 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, Н335 

Aquatic Chronic 3, Н412 

Част 1, Раздел P5в * 2 бр. цистерни с 

обем по 50m
3
 или 

по ≈40 t. 

Общо: 80.74 t 

80,74 Течност 

Съхранява се при t 

<40°C 

Леки спиртни 

фракции 

- - Flam. Liq. 2, Н225 Част 1, Раздел P5в * 2бр. 

полиетиленови 

контейнери с обем 

по 1 m
3
 или 0,9 t 

Общо: 1,8t 

1,8 Течност 

Съхранява се при t 

<40°C 

Тежки спиртни 

фракции 

- - Flam. Liq. 2, Н225 Част 1, Раздел P5в * 2бр. 

полиетиленови 

контейнери с обем 

по 1 m
3
 или 0,9 t 

Общо: 1,8t 

1,8 Течност 

Съхранява се при t 

<40°C 
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1.2. Определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и 

емисии (замърсяване на води, въздух и почви; шум; вибрации; 

лъчения - светлинни, топлинни; радиация и др.) в резултат на 

експлоатацията на инвестиционното предложение 

1.2.1. По време на строителството 

Генериране на отпадъчни газове: 

В етапа на строителство съществува потенциална възможност от отделяне на 

прахогазови емисии при осъществяване на строително-монтажните работи, които са 

характерни за такъв тип дейност. Замърсяването на въздуха в етапа на строителство на 

инвестиционното предложение ще се дължи главно на изпусканите в атмосферата с 

изгорелите газове от ДВГ замърсители – СО, NOx, SO2, въглеводороди, сажди и прах. 

Прах ще се генерира при изкопните и други земни работи, разтоварване и 

претоварване на насипни материали, и други строителни дейности. Емисиите на прах до 

голяма степен ще зависят от сезона, през който ще се извършват строителните работи, 

климатичните и метеорологичните фактори (вятър, влажност, температура, 

устойчивост на атмосферата), както и характеристиките на земните частици. 

Принципно тези вредни емисии са ограничени по време и количество и са характерни при 

всяко строителство. 

Генерираните прахогазови емисии ще имат краткотрайно, локално, незначително 

въздействие, което ще бъде ограничено само за периода на строителство.  

Генериране на отпадъчни води: 

Ще се генерират: 

 битово-фекални отпадъчни води; 

 дъждовни води. 

Генерирани твърди отпадъци: 

В етапа на изграждане е предвидено да се извършват следните дейности: 

 Изкопни дейности за подземни комуникации – канализация, водоснабдяване, 

електроснабдяване; 

 Изграждане на пътна инфраструктура; 

 Построяване на сгради; 

 Временно складиране и последващо транспортиране до съответното депо на 

генерираните строителни отпадъци; 

 Монтаж на новото оборудване. 

По време на изпълнение на тези дейности се очаква да се генерират следните 

отпадъци: 

- бетон; 

- стомана; 

- земна маса от изкопни работи; 

- тухли от вътрешни преграждащи стени; 

- транспорт и складиране; 

- материали за подготовка на терена. 
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В ДОВОС по-подробно ще бъдат разгледани очакваните количества на отпадъците, 

които ще се образуват при строителните дейности. 

По време на строителните работи, твърдите отпадъци ще включват малки 

количества от инертни строителни материали (тухли, бетонови парчета, дървени 

парчета, арматура), отпадъци от метален скрап, отпадъци от опаковки и битови 

отпадъци. Отпадъците ще се депонират на регламентирани за целта депа по съответния 

метод, съгласувано с Община Болярово. 

Част от изброените отпадъчни материали са използваеми или подлежат на 

рециклиране. Материали, които подлежат на рециклиране, като например стоманени 

отпадъци, ще бъдат предавани за рециклиране. Специално внимание ще се отдели на 

управлението на неметалните отпадъчни материали и на рециклируемите пластмасови 

отпадъци. 

В ДОВОС тези отпадъци трябва да бъдат класифицирани, съгласно Наредба № 2 

от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, като бъде посочена тяхната 

количествена и качествена характеристика. Тези отпадъци ще се управляват, съгласно 

действащото законодателство. Крайното им обезвреждане ще се осъществява въз основа 

на договори с фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 на ЗУО. 

Генерирани енергетични замърсители: 

По време на строителството ще се генерира основно шум от движението на 

строителната техника и изкопно-насипните дейности. Очакваните стойности са нормални 

за строителен процес и няма да превишават пределно допустимите норми. 

1.2.2. По време на експлоатация 

Генерирани отпадъчни газове: 

При експлоатация не се очаква формиране на прахогазови емисии от 

неорганизирани източници на емисии.  

За нуждите на производствения процес ще се използват следните източници на 

пара и/или топлина: 

- една тръбна пещ с номинална топлинна мощност 0,85 MW за 

производството на въглеводородни разтворители. Към нея е предвидено едно изпускащо 

устройство (ИУ) – комин, изработен от стоманена тръба с диаметър 0,3 m и височина 15 

m; 

- един парогенератор с номинална топлинна мощност 0,85 MW за 

производство на пара при производството на етерични масла. Съответно ще има едно ИУ, 

изработен от стоманена тръба с диаметър 0,3 m и височина 15 m; 

- един парогенератор за производство на пара с номинална топлинна мощност 

2 MW за производството на етанол. Предвидено е ИУ с диаметър 0,3 m и височина 15 m. 

 

Горивото, което ще се изгаря е възобновяемо растително гориво, дърва за огрев, 

слама и др. растителни селскостопански продукти, а като допълващо гориво – течно 

котелно гориво. 

В съответствие с информацията по-горе, на площадката ще се разположат общо три 

горивни инсталации със съответните ИУ към тях. При нормална работа на горивните 

инсталации се отделят основно въглероден диоксид и вода, въглероден оксид и азотни 



ДОПЪЛНЕНО ЗАДАНИЕ 

 за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на 

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

 

28 

 

оксиди, като не се очаква превишение на нормите за допустими емисии на вредни 

вещества. 

В ДОВОС трябва да бъде направена подробна оценка на емисиите и моделиране на 

разпространението на вредни вещества в атмосферния въздух. 

Генерирани отпадъчни води: 

При реализация на инвестиционното предложение генерираните отпадъчни води от 

района на площадката ще се променят в качествено и количествено отношение. В етапа на 

експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква генериране на отпадъчни 

води, както следва: 

 битово-фекални води – ще се генерират от санитарните и битови 

помещения на площадката. Генерираният отпадъчен поток ще се отвежда към предвидена 

за целта изгребна водонепропусклива яма; 

 производствени води - при процеса „Озахаряване“ при производство на 

етанол ще се образува отпадъчна вода от пропарване на озахарителите и измиване на 

подовите повърхности. При процеса „Ферментация“ при производство на етанол ще се 

образува отпадъчна вода от пропарване на ферментаторите и измиване на подовите 

повърхности. При процеса „Дестилация“ при производство на етерични масла ще се 

образува отпадъчна вода от пропарване на дестилаторите и измиване на подовите 

повърхности; 

 дъждовни води. – дъждовните води от площадката ще се отвеждат към 

кало-маслоуловител и дренажен резервоар, който ще се използва и за аварийни ситуации и 

разливи на оборотна вода, суровини или продукти. 

Не се предвижда заустване на битово-фекални и производствени отпадъчни води. 

В ДОВОС ще бъдат допълнително разгледани видовете и количествата отпадъчни 

води. 

Генерирани твърди отпадъци: 

По време на експлоатацията на обекта се очаква отделянето на следните отпадъци, 

чиято класификация, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на 

отпадъците, е посочена в таблица 4. 

Таблица 4 Вид на твърдите отпадъци и тяхната класификация 

Наименование 
Код по 

Наредба 2/2014 

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа 13 01 10* 

Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа 13 02 05* 

Смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори 13 05 08* 

Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 15 01 10* 

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества 
15 02 02* 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ 

Материали, негодни за консумация и преработване 02 03 04 

Отпадъци от растителни тъкани 02 01 03 

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 

04) 
10 01 01 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина 10 01 03 
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Наименование 
Код по 

Наредба 2/2014 

Хартиени опаковки 15 01 01 

Пластмасови опаковки 15 01 02 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 

Композитни/многослойни опаковки /алуминиево и PVC фолио/ 15 01 05 

Черни метали 16 01 17 

Черни метали 16 01 18 

ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ 

Смеси от метали 17 04 07 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 

Битовите отпадъци, събрани смесено, ще се предават за депониране на Регионално 

депо Ямбол. 

Опасните отпадъци ще се предават за последващо третиране на специализирани 

фирми, притежаващи разрешение от съответната РИОСВ или МОСВ.  

В ДОВОС ще се представи количествена и качествена оценка на генерираните 

отпадъци. Ще се анализира и стратегията за минимизиране на количествата генерирани 

отпадъци.  

Управлението на отпадъците ще бъде разработено в съответствие с нормативните 

изисквания. 

Металните отпадъци, които ще се образуват от дейността са 100% подлежащи на 

рециклиране. 

Генерирани енергетични замърсители: 

Шум 

Основни източници на шум в инсталациите и съоръженията ще са въздушни 

вентилатори, компресори, помпи, ел. двигатели и др. 

Изхождайки от типа на оборудването, което ще се използва, по границите на 

площадката еквивалентното ниво на шум не се очаква да превишава допустимите норми 

от 70 децибела. В ДОВОС ще бъде изчислен шума и въздействието върху местното 

население и работниците. 

Вибрации 

При нормална експлоатация от съоръженията и инсталациите се очаква генериране 

на допустими вибрации в рамките на сградите. 

Електромагнитни лъчения 

ИП не е свързано с генериране на лъчения. 

1.2.3. По време на закриване и рекултивация 

Основната цел е да се гарантира навременното определяне на потенциалните 

въздействия на изведените от експлоатация обекти върху околната среда. В края на 

периода на експлоатация на съоръженията ще бъде разработен Идеен проект за закриване 

и рекултивация. По време на закриването и рекултивацията се очаква: 

Генерирани отпадъчни газове 

През фазата на закриване и рекултивация не се очаква да има организирани 

източници на отпадъчни газове. 
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Замърсяването на въздуха през последната фаза на инвестиционното предложение 

ще се дължи главно на дейността на товаро-транспортната техника, осъществяваща 

дейностите по закриване и рекултивация. 

Генерирани отпадъчни води 

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

необходимо. 

Ще се генерират и битово-фекални води, които ще се отвеждат към изгребната яма. 

Генерирани твърди отпадъци 

Очаква се генериране на твърди отпадъци, които по вид ще бъдат същите, като тези 

в етапа на строителство, както и строителни отпадъци от разрушаване на сгради и халета. 

Отпадъците по кодове от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците 

следва да бъдат класифицирани и посочени в ДОВОС. 

Генериране на енергетични замърсители 

По време на фазата на закриване ще се генерират шум и вибрации от 

разрушителните дейности и от подвижното оборудване, използвано за рекултивационните 

мероприятия. 

1.3. Мониторинг 

При реализацията на инвестиционното предложение, още в етапа на проектиране, 

следва да се изработи „План за мониторинг и за намаляване на вредното въздействие 

върху околната среда”. Той ще се прилага във фазата на строителството, експлоатацията и 

извеждането от експлоатация (закриването). Следващите таблици включват факторите, 

които следва да се отчитат, като окончателния „План за мониторинг и мерки за 

намаляване на вредното въздействие върху околната среда” ще даде по-конкретни данни 

за мониторингови действия, пунктове и анализи. Таблици от 5 до 8 представят 

примерните цели на мониторинга. 

Таблица 5 План за мониторинг и мерки за намаляване на вредното въздействие 

върху околната среда във фазата на строителството 

Източник Метод 

К = количествен; 

В = визуална оценка; 

M = мониторингови 

пунктове 

Пункт Честота 

Трафик при 

строителните дейности 

В - Ежедневно (визуално) 

Повърхностен отток от 

площадката 

КВМ Точки на заустване; 

мониторинг пунктове  

Ежедневно (визуално) 

Ежемесечно 

Емисии от транспортни 

средства 

В Пункт на обслужване на 

превозното средство 

Ежедневно (визуално) 

По време обслужване на 

превозното средство 
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Таблица 6 План за мониторинг и мерки за намаляване на вредното въздействие 

върху околната среда във фазата на експлоатация 

Източник Метод 

К = количествен; 

В = визуална оценка; 

M = мониторингови пунктове 

Пункт Честота 

Емисии в атмосферния 

въздух от ИУ към 

парогенераторите 

КВМ На изпускащите устройства Ежедневно 

(визуално) 

Веднъж на две 

години – 

собствени 

периодични 

измервания 

Повърхностен отток от 

площадката 

КВМ 

 

Точки на заустване; мониторинг 

пунктове 

Ежемесечно 

Таблица 7 План за мониторинг и мерки за намаляване на вредното въздействие 

върху околната среда във фазата на извеждане от експлоатация и закриване 

Източник Метод 

К = количествен; 

В = визуална оценка; 

M = мониторингови пунктове 

Пункт Честота 

Дейности по разрушаване 

на сгради 

КВМ пунктове за мониторинг на 

прахови емисии 

Ежедневно 

(визуално) 

Ежеседмично  

Повърхностен отток  КВМ Точки на заустване; 

мониторинг пунктове  

Ежемесечно 

В таблица 8 е представена система за мониторинг по отношение на компонентите 

на околната среда. 

Таблица 8 Система за мониторинг по отношение на компонентите на околната среда 

Компоненти Методи 
Местоположение на 

пунктовете 

Честота на 

пробовземане 

Атмосферен въздух  Анализи от 

акредитирана 

лаборатория 

На изпускащите устройства Веднъж на две години 

Подземни води Ръчно пробовземане и 

анализ 

Мрежа от пиезометри Ежегодно 

Почви  Ръчно пробовземане и 

анализ 

Пунктове за мониторинг Веднъж на 10 години 

Шум и вибрации Мониторинг на шум и 

вибрации 

Избрани пунктове между 

източниците и обектите на 

въздействието 

Веднъж на 2 години 



ДОПЪЛНЕНО ЗАДАНИЕ 

 за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на 

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

 

32 

 

 АЛТЕРНАТИВИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

2.1. НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане ново производство. 

Нулевата алтернатива означава инвестиционното предложение да не се осъществи. В този 

случай имотът ще остане в съществуващия си вид, без да носи полза на собственика.  

2.2. Предлагани алтернативи и сравнение на предлаганите технологии, 

инсталации и съоръжения със заключенията, представени в 

сравнителните документи с насоки за най-добри налични техники  

НДНТ е серия от сравнителни документи (BREF) , които се издават и периодично 

актуализират от Европейската Комисия. В тях се прави теоретичен и практически преглед 

на всички категории производства и системи, които попадат в обсега на Директива 

2008/1/ЕС от 15 Януари 2008 г. относно комплексното предотвратяване и контрол на 

замърсяването. В тези документи се оценява развитието на наличните техники към 

момента и ефективността от прилагането им. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на Директивата за комплексно 

предотвратяване и контрол на замърсяването и Приложение 4 на ЗООС (посл. доп. ДВ бр. 

96 от 01.12.2017 г.), поради което подлежи задължително на издаване на Комплексно 

разрешително. Към ДОВОС ще се изготви допълнение на основание чл. 99а от ЗООС и ще 

бъдат разгледани алтернативи по технологии, инсталации и съоръжения, доколкото 

насоките в съответните BREF документи позволяват. Ще се изготви независима „Оценка 

за използване на най-добри налични техники (НДНТ) в съответствие с изискването на чл. 

99а, ал. 1 на ЗООС“, като при положителна оценка на информацията за използване на най-

добри налични техники от страна на ИАОС, положителното решение по ОВОС ще е със 

силата на разрешение за строеж. 

2.3. Алтернативи по местоположение на площадката на 

инвестиционното предложение 

Възложителят, още на най-ранен етап на формиране на идеята за настоящата 

инвестиция, е направил проучване за подходящо местоположение за разполагане на 

технологичния комплекс, като е провел консултации с Община Болярово и 

експлоатационните дружества в района.  

Намерението за инвестицията е разгледано на заседание на Общински съвет – 

Болярово, проведено на 29.06.2017 г., като е взето Решение № 291 за даване на съгласие 

кметът на община Болярово да изрази становище, че не възразява срещу изграждането на 

технологичния комплекс единствено и само при спазване на всички екологични норми и 

изисквания на националното законодателство и законодателството на ЕС (съгласно 

препис-извлечение от Протокол № 25 от заседанието на 29.06.2017 г. по точка 5 от 

дневния ред – Приложение № 4).  

Избраният имот е закупен от възложителят след цитираното решение на Общински 

съвет и след като са се потвърдили възможностите за захранване на имота с необходимите 

електрически мощности и вода.  
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По отношение на човешкото здраве имотът е подходящ, предвид че е извън 

регулационните граници на с. Мамарчево, съответно производството няма да доведе до 

дискомфорт и други неблагоприятни въздействия върху населението на селото. Част от 

суровините – етерично-маслени култури, зърно, ще бъдат осигурени от местни 

производители, с което същите ще се подпомогнат.  

В изпълнение на нормите и изискванията по ОВОС и ОС на законодателството по 

околна среда на национално и европейско ниво се провежда и настоящата процедура, чрез 

която ще бъде направена подробна оценка на възможните въздействия върху околната 

среда и здравето на хората, съответно ще се препоръчат, при необходимост, мерки за 

ограничаване на тези въздействия, с които възложителят ще се съобрази напълно. 

Във връзка с изложеното, на настоящия етап няма необходимост от разглеждане на 

алтернативи за местоположение на площадката на инвестиционното предложение. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, В КОЯТО ЩЕ 

СЕ РЕАЛИЗИРА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 

ПРОГНОЗА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО, В Т.Ч. КУМУЛАТИВНО 

3.1. Климат 

Според климатичното райониране на България територията на Община Болярово 

попада в два климатични района - Странджа и Долна Тунджа, на Континентално- 

средиземноморската климатична област. Районът се отличава с топло лято и мека зима, 

малка годишна амплитуда на температурата на въздуха, есенно-зимен максимум и летен 

минимум на валежите, липса на ежегодна устойчива снежна покривка в извънпланинските 

райони. 

В таблица 9 са представени средномесечните и годишните стойности на основните 

метеорологични параметри за най-близката до площадката климатична станция Стефан 

Караджово.  

Таблица 9 Среднoмесечни и годишни стойности на метеорологичните параметри за 

станция Ст. Караджово 

Месец 

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

Температура 

[
о
С] 

1.1 2.6 4.9 10.3 15.6 19.3 22.1 22.4 18.4 12.8 8.4 3.6 11.8 

Максимална 

температура [
о
С] 

4.5 6.9 10.2 16.6 21.8 25.9 29.1 29.2 25.3 19.0 12.3 7.0 17.3 

Минимална 

температура [
о
С] 

-3.7 -2.1 0.3 5.0 9.6 12.9 15.2 15.0 11.8 7.6 3.7 -1.0 6.2 

Обща облачност 

[бал] 
7.2 6.3 6.6 5.8 5.2 4.3 2.9 2.6 3.4 4.9 6.5 6.8 5.2 

Брой на дните с 

мъгли [брой дни] 
7.0 4.7 3.4 3.4 3.4 2.2 2.5 2.7 3.0 5.5 6.9 6.2 50.9 

Валежи [l/m
2
] 49 42 37 47 53 52 42 22 34 46 54 57 535 

Относителна 

влажност [%] 
88 85 80 74 74 70 65 63 68 76 83 87 76 

Скорост на вятъра 

[m/s] 
4.1 4.8 4.8 4.3 3.5 3.1 3.1 3.5 3.8 4.1 4.1 4.2 4.0 
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Месец 

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

Тихо време [%] 51.1 43.3 41.1 42.1 46.4 52.4 49.4 52.8 51.3 53.3 53.2 54.8 49.2 

Средногодишната продължителност на слънчевото греене е около 2 300 часа с 

максимум през месеците юли и август и минимум - през месеците декември и януари. 

Тази продължителност е около 50% от максимално възможната (определя се от дължината 

на светлата част на денонощието) за съответната географска ширина. През лятото този 

процент е около 75%, а през зимата - около 25%. 

Средногодишната температура на въздуха е между 11-12°С с изразен минимум 

през януари и максимум през месец август. Средната денонощна амплитуда (разликата 

между средните месечни максимални и минимални температури) е с около 4°C ход - от 

8°C през декември до 14.2°C през август. 

Средно годишно относителната влажност на въздуха в община Болярово е 

висока - 76%, като се отличава със зимен максимум - 91% през декември и летен минимум 

от 63 % през август . Разликата е чувствителна - 28%. 

Годишното количество на валежите (520-540 mm) е много под средното за 

страната (650mm) и не допринася за очистване на атмосферата, за което говори също и 

много големият брой безвалежни дни - 265 дни. 2/3 от дните през месеците в годината са 

безвалежни. Най-висок е броят на дни с валеж под 2 mm - 44 дни през годината. 

Броят на дните с мъгла е около 51, като двойно по-голям е броят им през есенно-

зимния сезон (34 дни) в сравнение с пролетно-летния - 17 дни. Характерно за 

продължителността на мъглите е, че през цялата година, най-често те са с 

продължителност по-малка от едно денонощие. 

Средно годишно общата облачност е 5.2 бала, като най-висока е тя през зимата 

(7.2 през януари) и най-ниска през лятото - 2.6 бала през август. Фигура 2.1-4 показва 

годишният ход на облачните и слънчеви дни по отделните месеци. Ясните дни 

(включително с дните с незначителна облачност, които са 157) са 268, а мрачните дни са 

97. 

Розата на вятъра за района на най-близката ХМС Елхово до площадката на ИП е 

представена на фигура 9. Съгласно нея в района преобладаващите ветрове са от 

североизток (25.6%), север (22.8%), а най-малко са ветровете от югоизток (4.9%), 

югозапад и запад (по 6.8%). Скоростта на вятъра е много ниска - градацията показва, че в 

72.3% скоростта е до 4 m/s и в 27.7% скоростите са над 5 m/s, което показва нисък 

потенциал на ветровото поле за пренос на замърсители далеч от източници на емисии. 

Случаите на тихо време са 49,2%. 



ДОПЪЛНЕНО ЗАДАНИЕ 

 за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на 

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

 

35 

 

 
Фигура 9 Средногодишна роза на вятъра за Община Болярово 

Климатичните характеристики на района не са благоприятни по отношение на 

разсейването на вредни вещества, изхвърляни в атмосферата и за намаляване на локалното 

въздействие на производствени емисии, поради ниските валежни суми и преобладаващи 

слаби ветрове. 

Прогноза за въздействието 

Не се очаква въздействие върху климата и в трите етапа на реализация на 

инвестиционното предложение, като следва в ДОВОС да се анализират емисиите на 

парникови газове от инсталациите, съответно да се оцени приноса им за изменението на 

климата.  

3.2. Атмосферен въздух 

Съгласно утвърденият от Министъра на околната среда и водите списък на 

районите (в т.ч. агломерациите) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух 

(РОУКАВ) - териториален обхват и минимален брой пунктове за текуща оценка на 

Качеството на атмосферния въздух (КАВ), област Ст. Загора, включително и община 

Болярово попадат в РОУКАВ-Югоизточен. На територията на община Болярово няма 

пунктове за постоянен мониторинг на атмосферните замърсители, както и няма 

извършени допълнителни измервания по утвърдения график от мобилните автоматични 

станции за оценка на качеството на атмосферния въздух през последните 5 години. 

На територията на общината няма големи промишлени източници, емитери на 

вредни вещества. Основният източник на емисии на вредни вещества се явява 

отоплението на битови, административни и сгради на среден и малък бизнес (например 

трикотажната и шивашка промишленост) през зимния период с котелни инсталации, 

работещи на нафта, въглища и дърва, като последните генерират по-високи емисии на 

ФПЧ10 (и свързаните с тях полициклични ароматни въглеводороди), серни оксиди, 

въглероден оксид и азотни оксиди. Други източници на емисии на територията на 

общината са транспортът, дървопреработващите предприятия и пасищното 

животновъдство – отглеждане на овце, кози и едър рогат добитък. 

Ограниченият брой замърсители и малката им мощност е предпоставка за доброто 

качество на атмосферния въздух в община Болярово. 
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Прогноза за въздействието 

При реализацията на инвестиционното предложение ще се експлоатират 

организирани източници на емисии. В ДОВОС подробно ще се разгледа въздействието 

върху този компонент във фазите на строителство и експлоатация на ИП, в т.ч. 

възможността за генериране и разпространение на неприятни миризми при 

експлоатацията на инвестиционното предложение, които да доведат до дискомфорт на 

живущите в най-близките населени места. Анализът и прогнозите да се съобразят с т.н. 

„Роза на ветровете“, представена в настоящото задание. 

3.3 Води 

Повърхностни води: 

Речната мрежа в пределите на община Болярово се отнася едновременно към 

Егейския водосборен басейн (посредством реките, оттичащи се на запад към Тунджа – 

Поповска и Арапийска) и Черноморския водосборен басейн (чрез високия водосбор на 

река Средецка). Инвестиционното предложение попада в Егейския водосборен басейн, 

под управлението на Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БДИБР). 

Река Поповска е с дължина от 71,6 km и обща площ на водосборния басейн – 532,9 

km
2
. Започва течението си от връх Бойчов баир (499 m) и формира обширна изворна 

област в Дервентските възвишения. Има обща посока на оттичане на север-северозапад, 

която едва след Попово променя на югозапад. Влива се в река Тунджа южно от Елхово. 

Отличава се с голям коефициент на извивливост (Христова, 2012). Завирена е след с. 

Воден в яз.”Малко Шарково”. Средномногогодишното водно количество на р. Поповска 

(с. М. Шарково) е 0.840 m
3
/sec , като варира от 0.226 m

3
/sec при много суха година до 

2.118 m
3
/sec през много водна година.  

Река Араплийска е с дължина от 42,1 km и площ на водосбора 351,4 km
2
. Започва 

течението си в близост до граничния връх Чакър баир (539 m) в Дервенските възвишения. 

Оттича се на северозапад. Образува разклонена речна мрежа. Ляв приток е на р. Тунджа. 

Районът се характеризира с малка водоносност и резки колебания на оттока 

(предимно в стойностите на максималния отток). Средният годишен отток на реките в 

района е 180 мм с преобладаващо дъждовно подхранване (66%) (Йорданова, 2002). 

Средният многогодишен отток се променя от 180 мм/год в хълмистите земи на 

Бакаджиците и Дервентските възвишения до 60 mm/год на запад в посока на 

Тунджанската долина. Отточният коефициент е 37% от валежите. Сумарното изпарение от 

речните басейни е високо - над 550 mm/год. Реките са определяни като силно поройни със 

средна честота на речните прииждания от 6 до 8 пъти годишно. Средният максимален 

модул на оттока на речните прииждания в горното поречие на Поповска достига 200-250 

l/sec/km (География на България, 2002). Средното и долно поречие на река Поповска са 

определяни като рисков район, застрашен от наводнения (Гражданска защита, 2012). 

На територията на община Болярово не са определени пунктове за контрол 

(контролен, оперативен или проучвателен мониторинг) качеството на повърхностните 

води. 

Територията на общината не попада в райони със значителен потенциален риск от 

наводнения. 

Територията на имота не засяга водни обекти, но граничи с дере.  

Подземни води: 



ДОПЪЛНЕНО ЗАДАНИЕ 

 за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на 

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

 

37 

 

Община Болярово e в териториалния обхват основно на Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“, отчасти и на Басейнова дирекция „Черноморски район“. В 

обсега на общината попадат части от пет подземни водни тела, обособени в следните 

водоносни хоризонти: 

 водоносни хоризонти в Неоген-Кватернер - подземно водно тяло: „Порови води в 

Неоген-Кватернер-Ямбол-Елхово“ с код BG3G00000NQ054; 

 водоносни хоризонти в Горна креда - подземни водни тела: „Пукнатинни води-

Брезовско-Ямболска зона“ с код BG3G00000K2030 и „Карстови води в горна креда, 

Бургаска вулканична зона, северно и западно от Бургас“ с код BG2G00000K2034; 

 водоносни хоризонти в Триаса и Палеозойско-Протерозойски комплекси - 

подземни водни тела: „Карстови води - Тополовградски масив“ с код 

BG3G0000Т12034 и „Карстови води в палеозой-протерозойска пукнатинна зона“ с 

код BG2G000PtPz043. 

Прогноза за въздействието 

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с генериране на 

производствени отпадъчни води. Битово-фекалните води ще се отвеждат в изгребна яма. 

В ДОВОС следва да се разгледа въздействието върху този компонент на околната 

среда, като Докладът за ОВОС следва да разгледа въздействието върху водите, като е 

необходимо да съдържа следните описания, оценки и анализи: 

 Да се определят повърхностното и подземно водни тела, засегнати от 

реализацията на ИП. Да се изготви описание и анализ на компонентите и 

факторите на околната среда, които ще бъдат засегнати в голяма степен от 

инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях. Очаквани 

въздействия върху състоянието на повърхностното и подземно водни тела; 

 Да се направи оценка на използваните природни ресурси след реализацията на 

предвидените дейности на обекта и най-вече анализ и оценка на консумацията 

на вода(за питейно-битови нужди и промишлени нужди); 

 Да се предвиди разглеждане на наличието(или не) в близост до ИП на: водни 

обекти по смисъла на Закона за водите; санитарно охранителни 

зони,водоизточници за питейно битово водоснабдяване и зони за защита на 

водите съгласно Закона за водите; 

 Да се направи оценка на очакваните количества отпадъчни води на територията 

на обекта: повърхностно-дъждовни, битово-фекални и производствени 

отпадъчни води. Предвижда ли се заустване в канализация или воден обект, 

степен на пречистване на отпадъчните води; 

 Да се изготви предложение и описание на мерки, предвидени да предотвратят, 

намалят или, където е възможно, да прекратят вредните въздействия върху 

околната среда. 

3.4. Почви 

По отношение на почвеното-географско райониране на България, територията на 

общината попада в Балканско-Средиземноморска почвена подобласт, която е част от 

Средиземноморската област. Климатични особености, разнообразната геоложка основа и 

характерът на естествената растителност са способствали за образуването на разнообразна 
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почвена покривка. Според почвено-географското райониране на България (Нинов, 1997) 

северната част от територията на Общината попада в Среднотракийско-тунджанската 

провинция, а южната й част – в Странджанската провинция на Балканско-

Средиземноморската почвена подобласт (с. Мамарчево). Основните почвени типове са 

канелени (Luvisols) и чернозем – смолници (Vertisols). 

Канелените (лесивирани) почви се отличават с добре изразен и мощно развит ясно 

диференциран профил, висок сорбционен капацитет на ила и наситеност с бази (по-висока 

от 50%). При отсъствие на ерозия те са напълно развити, дълбоки почви с профил от 90 – 

100 до 150 – 200 см. Повърхностният хоризонт А обаче е слабо мощен - от 18 до 25 см при 

по-тежките почви и до 35 см при по-песъчливите почви. Механичният състав е 

разнообразен. На територията на Общината са представени следните подтипове: 

канеленовидни (chromic, LVx); смолницовидни (vertic, LVv), светли (albic, LVa) и др. 

Пригодни са за отглеждането на пшеница, царевица, слънчоглед, цвекло, ориенталски 

тютюн, едролистен тютюн, пасища, ливади, сливи, праскови ябълки, круши, череши, лозя. 

Смолниците (Verisols) са слабо кисели до алкални с много висок сорбционен капацитет и 

наситеност с бази. Съдържат от 3 до 5% хумус. Характерна тяхна черта е сезонното 

изсушаване на почвения профил и напукване. Разпространени са подтиповете – излужени 

(eutric, Vre), карбонатни (calcic, VRk), ливадни смолници (gley, VRg). Подходящи са за 

отглеждането на пшеница, царевица, слънчоглед, цвекло, соя, лен, едролистен тютюн, 

люцерна, овощия. 

Азонално представени са наносните почви (Fluvisols). Делувиално-ливадни, мощни, 

тежко песъкливо-глинести (добри за пшеница, череши, сливи, праскови, лозя) се срещат в 

хълмистите подножия на Дервенстките възвишения. В речните долини са се образували 

алувиално-ливадни почви (пригодни за зеленчуци, обощия, зърнени култури). Върху 

карбонатна скална основа са се формирали рендзини (Leptosols). Те са предимно 

ерозирали, силно каменливи и неподходящи за земеделие. 

Територията, стопанисвана от Община Болярово, се отличава с висок относителен 

дял на земеделските земи. 

Районът е уязвим на ерозионни процеси. Налице са както естествени природни, така 

и антропогенни фактори за пораждане и задълбочаване на ерозията  

В обхвата на община Болярово няма изградени постоянни пунктове за контрол на 

състоянието на почвите. 

Прогноза за въздействието 

Реализирането на ИП е свързано с пряко засягане на почвена покривка в границите 

на площадката. В ДОВОС да се разгледа въздействието на инвестиционното предложение 

върху почвите в района. 

3.5. Земни недра 

Територията на община Болярово се отнася към младонагъната морфоструктура на 

Балканидите, която е една от основните морфоструктури за нашата страна. По своята 

същност представлява едра форма на релефа, възникнала по време на определен етап от 

тектонското развитие на земната кора под действието на релефообразуващи процеси. 

Вследствие на развитието си, тази територия е изградена от различни по характер и 

възраст геоструктури. Структурата на херцинските /младопалеозойски/ гранити, 

допалеозойски и палеозойски метаморфи са представени от слюдени шисти, гнайси, 
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мрамори, филити, кварцити и др. Структурата на мезозойските /триаски и юрски/ 

седименти е свързана пряко с мезозойските метаморфи. 

Спрямо геоморфоложкото райониране /по Алексиев – В: География на България, 

2002/, община Болярово се намира в Преходната /Краищенско-Средногорска/ планинско-

котловинна област. Конкретно разположена е в Дервентско-Странджански регион. 

Сеизмичността на този район по скалата на Медведев, Шпонхойер и Карник е пета 

степен. Това е най-ниската степен за тази част на територията на България, на места 

сеизмичността достига до десета степен. 

Прогноза за въздействието 

Поради същността на инвестиционното предложение не се очаква въздействие 

върху този компонент на околната среда и в ДОВОС следва да не се разглеждат земните 

недра. 

3.6. Ландшафт 

Площадката на инвестиционното предложение се намира в землището на с. 

Мамарчево, извън регулационните граници на населеното място, в земеделска земя – 

нива. Ландшафтът е аргарен.  

Прогноза за въздействието 

Технологичният комплекс е свързан с промяна на ландшафта от аграрен в 

промишлен. В тази връзка в ДОВОС трябва да се направи подробна оценка на 

въздействието върху ландшафта.  

3.7. Природни обекти - Защитени територии 

ИП не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

Най-близката такава е Защитена местност (ЗМ) „Находище на вагеницова метличина“, 

отстояща на над 14 км от имота на ИП. 

Поради отдалечеността на ЗМ от терена на ИП, въздействия върху нея не се 

очакват. 

ИП не засяга територията на защитени зони (ЗЗ) от екологичната мрежа Натура 

2000, но е в близост до две такива – ЗЗ ”Дервентски възвишения 1”, с код BG0000218, по 

Директивата за местообитанията, и ЗЗ ”Дервентски възвишения”, с код BG0002026, по 

Директивата за птиците (Фигура 10). Източната граница на имота тангира с границата на 

ЗЗ по местообитанията. 
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Фигура 10 Типове хабитати в района на инвестиционното предложение 

Прогноза за въздействието 

Поради отдалечеността на ЗМ „Находище на вагеницова метличина“ от терена на 

ИП, въздействия върху нея не се очакват. 

Значимостта на потенциалните въздействия върху ЗЗ ще бъде детайлно 

анализирана в предстоящата Оценка за съвместимост на предлаганата промишлена 

дейност с изискванията за опазване на типовете природни местообитания, популациите и 

местообитанията на видовете, която ще бъде изготвена и представена като Допълнение 

към ДОВОС. 

3.8. Минерално разнообразие 

Община Болярово не е богата на полезни изкопаеми и те не оказват значително 

влияние върху социално-икономическото ѝ състояние. Има находища на мрамор в 

западните разклонения на Странджа планина и находища на варовик при село Воден и 

село Крайново, които са с промишлено значение. Запасите на медни руди при село Иглика 

и на железни руди при село Голямо Крушево, не са от промишлено значение. 

Инвестиционното предложение не е свързано с усвояване на запаси и извличане на 

подземни природни богатства. На територията на площадката и в близост до нея няма 

доказани запаси на подземни природни богатства. 

Прогноза за въздействието 

Инвестиционното предложение няма да окаже пряко въздействие върху този 

компонент на околната среда, защото не е свързано с добива на подземни богатства. 



ДОПЪЛНЕНО ЗАДАНИЕ 

 за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на 

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

 

41 

 

Не се очаква въздействие върху минералното разнообразие, поради което в ДОВОС 

да не се разглежда въздействието върху този компонент на околната среда. 

3.9. Биологично разнообразие 

Флора и растителен свят: 

Съгласно биогеографското райониране на страната (Груев и Кузманов 1994), 

районът на инвестиционното предложение се отнася към Долномаришко - 

Долнотунджанския подрайон на Южнобългарския район. Горската и храстовата покривка 

са съставени от преходносредиземноморски съобщества от космат дъб, цер, благун и др., 

и от келяв габър, драка и други храсти, които заместват унищожените горски формации. 

Псевдомаквисите са най-добре представени в околностите на Свиленград (с. Мезек, с. 

Сива Река) и Харманли и главно поради разпространението им тук подрайонът е отделен 

като самостоятелен. На места се срещат и естествени формации от черен бор. В 

Долномаришко-Долнотунджанския подрайон се срещат средиземноморските растения 

кукуч, грипа, кървава къпина, подземна детелина, памуклийка, нардурус, монпелийски 

полигопон, лагеция и др. Терциерни реликти са кавказката копривка (Celtis caucasica) и 

чинарът, от балканските субендемити край Харманли и Тополовград и на Сакар се среща 

стояновата дрипавка (Crepis stojanovi), а от българските ендемити - тракийската класица 

(Alopecurus thracicus). За флората на този подрайон освен средиземноморските форми са 

характерни и представители на някои други флорни елементи като златното секирче от 

южноевксинските видове, скрипка, критска зайчина (Coronilla cretica), космат опопанакс 

(Opopanax hispidus), теснолистно клинавче (Astragalus angustifolius) от азиатските видове, 

жерардова дзука (Juncus gerardii) от средноевропейските видове и др. Само в този 

подрайон се срещат у нас редките растения Ranunculus sphaerospermum, Nigella orientalis, а 

освен това той е една от малкото територии на страната, в които са се съхранили редките 

южни видове Saxifraga mollis, Centaurea amplifolia и Vulpia ciliata. 

Фауна и животински свят: 

Фауната на Долномаришко - Долнотунджанския подрайон е богата на южни 

топлолюбиви видове. Тук се срещат змия пясъчница (Eryx jaculus turcicus), змиеок гущер 

(Ophisops elegans), македонски гущер (Podarcis erhardi), змия червейница (Typhlops 

vermicularis), вдлъбнаточел смок (Malpolon monspessulanus), змиегущер (Ophisaurus 

apodus), каспийска костенурка (Mauremys caspica). Каменарката (Vipera aspis balcanica; 

изчезнал български палеоендемит и реликт) е обитавала у нас до неотдавна единствено 

Долномаришко - Долнотунджанския подрайон. От птиците характерен е харманлийският 

кеклик (Alectoris chukar kleini). Особено голям е броят на южните видове насекоми, между 

които на първо място са субмедитеранските и източносредиземноморските. Срещат се и 

много предноазиатски видове, някои от които са Cryptocephalus beledjekensis (само в 

Харманлийско) от листоядите, Ceutorrhynchus sublineellus от хоботниците и Vitrea riedeli 

(западната граница на ареала му е Свиленградско) от сухоземните охлюви. Само тук е 

намиран водният бръмбар Agabus pseudoneglectus (Свиленград). Като ендемичен вид на 

района се приема Mecinus bulgaricus (сем. Curculionidae), а като субендемичен - 

единственият у нас ендемичен бозайник български мишевиден сънливец (Myomimus 

roachi bulgaricus), разпространен и в Източни Родопи, Странджа, Южно Черноморие, 

Ямболско и Източна Тракия в Турция (Груев и Кузманов 1994). 

Прогноза за въздействието: 
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Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира в неурбанизирана, 

земеделска територия, в непосредствена близост до защитени зони.  

Спецификата на предложението налага в ДОВОС да се разгледат подробно и 

задълбочено потенциалните въздействия върху този компонент на околната среда.  

3.10. Културно, архитектурно, историческо и археологическо наследство 

В община Болярово са идентифицирани археологически, исторически, 

художествени и архитектурно-художествени/строителни обекти, обявени за недвижими 

културни ценности. Културното наследство в общината включва едни от най-значимите 

недвижими културни ценности в региона и България, като от категория с „национално 

значение“ са включени в списъка на паметници на културата два обекта: Останки от 

крепост Калето и Битова къща – музейна сбирка “Ст. Караджа”, които притежават 

изключителна стойност за културата и историята на България. 

На територията на общината са разположени и много др. обекти, обявени за 

паметници на културата от категория „местно значение“ : 

 Останки от крепост Калето - 4.5 км северно от гр. Болярово Обявен в ДВ бр. 

94/1965 г категория „национално значение“; 

 Битова къща – музейна сбирка “Ст. Караджа”, с. Стефан Караджово – обявена с ДВ 

бр.69/1972 г. като исторически недвижима културна ценност от категория с 

“национално значение”; 

 Останки от крепост “Малкото кале” – разположена на около 2 км югоизточно от с. 

Воден, м. „Разкопките“ – обявени с ДВ бр.94/1965 г. като архитектурно-строителна 

недвижима културна ценност от Античността и Средновековието от категория с 

“местно значение”; 

 Останки от крепост “Голямото кале” – разположена на 4,5 южно с. Воден, м. 

„Голямото кале“ – обявени с ДВ бр.94/1965 г. като архитектурно-строителна 

недвижима културна ценност от Античността и Средновековието от категория с 

“местно значение”; 

 Останки от градище – разположена на 3 км. южно от с. Воден, м. „Градището“ – 

обявени с ДВ бр.94/1965 г. като архитектурно-строителна недвижима културна 

ценност от Античността и Средновековието от категория с “местно значение”; 

 Антична крепост – разположена на 5 км. североизточно от град Болярово, м. 

„Калето“; 

 Тракийски могили некрополи – с. Горска поляна, с. Ружица, с. Вълчи извор – 

обявени с Разпореждане на МС № 1711/22.10.1962 г. като археологически 

недвижима културна ценност; 

 Скален манастир, с. Воден е деклариран с писмо № 545/2004 г. на НИПК като 

археологически недвижима културна ценност; 

 и други. 

На територията на площадката на ИП и в близост, няма регистрирани културни 

ценности.  

Прогноза за въздействието 

Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира на достатъчно 

разстояние от обектите на културното наследство. 
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3.11. Здравно състояние на населението 

Броят на населението на с. Мамарчево към 2011 г. (последно официално 

преброяване) е 370 души, а за 2017 г. (по настоящ адрес) е 362 души. За сравнение 

населението в Община Болярово за 2011 г. е 4 160 души, а за 2017 г. – 3 988 души. 

Наблюдава се трайна тенденция за намаляване на населението.  

В таблица 10 са представени данни за някои демографски показатели за 2015 г. 

Таблица 10 Демографски данни за населението 

Район Живородени Починали  Естествен прираст 

общо за страната 64 984  107 580  -42 596  

община Болярово 21 121 -100 

На базата на данните за естествения и механичен прираст се установява, че общият 

прираст на населението през 2015 г. е - 81 ч., или 26,5 0/00. 

Състоянието на околната среда в общината е добро и не се счита за рисков фактор 

за човешкото здраве.  

Прогноза за въздействието 

Предвид същността на инвестиционното предложение, необходимо е в ДОВОС да 

бъде разгледано подробно и оценено неговото въздействие върху здравето на работниците 

и населението в района.  

3.12. Отпадъци и опасни вещества 

Количествените и качествените характеристики на неопасните и опасни отпадъци, 

генерирани по време на етапите на строителство и експлоатация са подробно описани в 

т.1.2. от настоящото задание.  

Управлението на отпадъците ще бъде съгласно нормативните изисквания на 

страната. 

Прогноза за въздействието 

В ДОВОС следва направи количествена и качествена оценка на генерираните 

отпадъци и да се разгледат възможности за тяхното намаляване. 

3.13. Рискови енергийни източници (шумове, вибрации, 

електромагнитни лъчения) 

В населените места на община Болярово, в т.ч. с. Мамарчево, не са констатирани 

високи нива на шум. Единственият съществуващ фактор влияещ на шума е 

автотранспортът.  

Радиационният фон отговаря на средните стойности за страната. Източници на 

радиационно замърсяване не са установени. 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на нови инсталации и 

експлоатация на съоръжения, които могат да бъдат източник на шум – компресори, помпи 

и др. 

Прогноза за въздействието 

Значими вибрации при нормална експлоатация на съоръженията не се очаква да 

има. Не се очаква генериране на електромагнитни лъчения. 

В ДОВОС въздействието на шума ще бъде подробно разгледано. 
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3.14. Генетично модифицирани организми 

Инвестиционното предложение няма отношение към ГМО. 

 ЗНАЧИМОСТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪРХУ ОКОЛНАТА 

СРЕДА, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕИЗБЕЖНИТЕ И ТРАЙНИТЕ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО 

И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОКАЖАТ ЗНАЧИТЕЛНИ И 

КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ РАЗГЛЕДАТ ПОДРОБНО В ДОКЛАДА ЗА 

ОВОС, В Т.Ч. В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 99Б ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 109, АЛ. 4 

ЗООС 

4.1. Въздействие върху населението и работещите в 

предприятието 

Преценката на ефектът върху здравето на населението при реализирането на 

инвестиционното предложение следва да бъде направена въз основата на анализ на 

демографската картина на населението и настоящето му здравно състояние през 

последните години, анализ на възможния ефект на прогнозираните замърсявания на 

работната и околната среда. В доклада следва да се направи анализ на здравно-

демографския статус на населението в най-близко разположените места на база на 

актуални данни за демографското състояние (по показатели раждаемост, смъртност, 

естествен прираст и др.) и заболеваемост (по ниво и структура). Данните да се сравнят с 

тези за областта и страната като цяло. Да се разгледа подробно моментното състояние на 

отделните компоненти на околната среда в района - атмосферен въздух, повърхностни и 

подземни води, почви. 

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение върху здравето на 

населението и работниците не се очаква пряк неблагоприятен ефект, тъй като не се 

очакват организирани и неорганизирани емисии на вредни вещества. В Доклада за ОВОС 

да се представи изчерпателна информация относно: 

 рисковите фактори на околната и работна среда, които биха могли да 

доведат до увреждане на здравето на хората по време на строителство и 

експлоатация на инвестиционното предложение; 

 възможността за генериране и разпространение на неприятни миризми при 

експлоатацията на инвестиционното предложение, които да доведат до 

дискомфорт на живущите в най-близките населени места. Анализът и 

прогнозите да се съобразят с т.н. „Роза на ветровете“, представена в 

настоящото задание; 

 степента на очакваното неблагоприятно въздействие (в т.ч. кумулативно) 

върху отделните компоненти на околната среда и човешкото здраве, 

потвърдени на база математическо моделиране, анализи и прогнози. 

По отношение на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и здравния риск в 

Доклада за ОВОС да се определи броят на потенциално засегнатото население, като се 

идентифицират и охарактеризират рисковите фактори за увреждане на здравето на хората 
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и експозицията и се преценят възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и 

отдалечено въздействие. Да се направи прогнозна оценка за влиянието върху здравно - 

демографския статус на населението при осъществяване на инвестиционното 

предложение. Да се определи очаквания териториален обхват на въздействие, да се 

направи характеристика и се определят водещите по значение рискови фактори по 

хигиенни и здравни норми, както за работна среда, така и за засегнатите жилищни 

територии на най-близо разположеното населено място. 

Въз основа на резултатите от оценката на здравния риск, в Доклада за ОВОС да се 

предложат мерки за здравна защита и управление на риска. 

4.2. Въздействие върху околната среда 

Базирайки се на данните на настоящото Задание относно вида и количествата на 

отпадъчните води, отпадъци и енергетични замърсители в резултат на експлоатация на 

инвестиционното предложение в ДОВОС да се оцени значимостта на въздействието върху 

компонентите на околната среда. 

Значимостта на въздействията да бъдат определени като: 

1. преки-                  ПР 

2. непреки-              НПР 

3. кумулативни-     КУ 

4. краткотрайни-    КТ 

5. среднотрайни-    СТ 

6. дълготрайни-      ДТ 

7. постоянни-         ПО 

8. временни-           ВР 

9. положителни-    ПОЛ 

10. отрицателни-    ОТР 

Значимостта на въздействията в ДОВОС да бъдат определени спрямо 

компонентите на околната среда, както следва: 

- Атмосферен въздух; 

- Повърхностни и подземни води; 

- Почви; 

- Ландшафт; 

- Биологично разнообразие; 

- Културно наследство; 

Значимостта на въздействието да бъде оценена спрямо факторите, които 

замърсяват или увреждат околната среда по време на етапите на строителство, 

експлоатация и закриване на инвестиционното предложение.  

- Здравен риск за населението и работниците; 

- Рискови енергийни източници; 

- Отпадъци и опасни вещества. 
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Таблица 11 Характеристика на въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите и факторите на околната среда 

Компоненти на околната 

среда 

Въздействие 

                           Вид на въздействието                                                              Продължителност  на въздействието  

положително отрицателно пряко непряко вторично 
Кумула-

тивно 

Кратко-

трайно 

Средно-

трайно 

Дълго-

трайно 

Постоян-

но 

Времен-

но 

Атмосферен въздух            

Повърхностни води            

Подземни води            

Почви            

Ландшафт            

Биологично разнообразие            

Културно наследство            

Здравен риск за 

населението и 

работниците 

           

Рискови енергийни 

източници 
           

Отпадъци и опасни 

вещества 
           

С – при строителство 

Е – при експлоатация 

ЗР – при закриване и рекултивация 



 

 

В ДОВОС да се представят обобщени данни за обхвата на потенциалните 

въздействията (емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, отпадъци и т.н.), върху 

компонентите на околната среда, по време на строителството, експлоатацията и етапa на 

закриване и рекултивация, съгласно таблица 11 . 

Обхвата на потенциалните въздействия е отбелязан като:  

 въздействие само за площадката – С 

 локално въздействие, до 10 км – Л 

 регионално въздействие – Р 

 национално въздействие - Н 

В ДОВОС следва да се преценят възможностите за комбинирано, комплексно, 

кумулативно и отдалечено въздействие.  

Въз основа на направената оценка, следва да се посочат мерки за минимизиране на 

въздействията на етапите на строителство, експлоатация, закриване и рекултивация. 

Трансгранично въздействие: 

Местоположението на площадката на инвестиционното предложение, същността, 

предвидените технологии и параметрите на дейностите на инвестиционното предложение, 

както и отдалечеността от други държави (най-близка гранична точка е на над 14 км – с 

Турция на юг) не предполагат трансграничен характер на въздействие. 

4.3. Информация и оценка по чл. 99б на ЗООС 

Операторът разполага с Доклад за класификация на „Химиндъстриис“ ООД, в 

съответствие с разпоредбите на чл.6, ал.1 и ал.2 на Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Съгласно доклада и 

потвърдено от РИОСВ-Стара Загора, обектът не се класифицира като предприятие с 

нисък или висок рисков потенциал. В тази връзка ИП не попада в хипотезата на чл.99б на 

ЗООС.  
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 СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС С ОПИСАНИЕ НА 

ОЧАКВАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО ТОЧКИ 

1. ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧВАЩО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗМЕРА, ЗАСЕГНАТАТА 

ПЛОЩ, ПАРАМЕТРИТЕ, МАЩАБНОСТТА, ОБЕМА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, ОБХВАТА, 

ОФОРМЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ  

1.1. Обща информация за инвестиционното предложение 

1.2. Връзка с други съществуващи/планирани дейности 

1.3. Описание на местоположението на инвестиционното предложение 

1.4. Инфраструктура 

1.5. Необходими площи за изграждане, експлоатация, закриване и рекултивация 

1.6. Етапи на реализиране на инвестиционното предложение  

1.6.1. Строителство  

1.6.2. Експлоатация  

1.6.3. Закриване и рекултивация 

1.7. Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в 

неговата цялост и ако е приложимо - на необходимите дейности по събаряне и разрушаване, 

както и изискванията относно използването на водите и земните недра - на етапа на 

строителство и на етапа на експлоатация 

1.8. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на 

инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), например енергийни нужди и 

използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси 

(включително водите, земните недра, почвите и биологичното разнообразие)  

1.9. Описание на основните характеристики на производствения процес 

1.9.1. Основни режими на работа 

1.9.2. Основни съоръжения и технологични процеси 

1.10. Основни суровини и материали 

1.10.1. При строителството 

1.10.2. При експлоатацията 

1.10.3. При извеждане от експлоатация и закриване 

1.11. Използвани енергоносители  

1.11.1. Електрическа и топлинна енергия 

1.11.2. Горива 

1.12. Източници на водоснабдяване. Водни количества. Разрешителни за водоползване 

и ползване на воден обект. Баланс на водите 

1.13. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като 

замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения, 

радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на строителство и 

на етапа на експлоатация 

1.13.1. Генерирани отпадъчни газове 

1.13.2. Генерирани отпадъчни води – количествена и качествена оценка 

1.13.3. Генерирани твърди отпадъци – количествена и качествена оценка 

1.13.4 Генерирани енергетични замърсители – количествена и качествена оценка 
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1.13.5. Риск от аварии 

1.13.6. Мерки за предотвратяване и реагиране при инциденти и непредвидени събития 

1.14 Мониторинг 

1.15. Обобщени изводи 

2. ОПИСАНИЕ НА РАЗУМНИ АЛТЕРНАТИВИ (НАПРИМЕР ПО ОТНОШЕНИЕ 

НА ДЕЙНОСТИТЕ, ТЕХНОЛОГИЯТА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, РАЗМЕРА И МАЩАБА), 

ПРОУЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО СА ОТНОСИМИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕГОВИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, И ПОСОЧВАНЕ НА 

ПРИЧИНИТЕ ЗА ИЗБРАНИЯ ВАРИАНТ, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

2.1. Нулева алтернатива 

2.2. Алтернативи за реализация на инвестиционното предложение, съгласно най-

добрите налични техники (НДНТ) 

2.3. Алтернативни местоположения на елементите на инвестиционното предложение 

2.4. Обобщени изводи 

3. ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ АСПЕКТИ ОТ ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА (БАЗОВ СЦЕНАРИЙ) И КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ВЕРОЯТНАТА 

ИМ ЕВОЛЮЦИЯ, АКО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ БЪДЕ 

ОСЪЩЕСТВЕНО, ДОКОЛКОТО ПРИРОДНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ БАЗОВИЯ СЦЕНАРИЙ 

МОГАТ ДА СЕ ОЦЕНЯТ ВЪЗ ОСНОВА НА НАЛИЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И НАУЧНИ ПОЗНАНИЯ 

3.1. Атмосфера 

3.2. Атмосферен въздух 

3.3. Води 

3.3.1. Повърхностни води 

3.3.2. Подземни води 

3.4. Земи и почви 

3.5. Земни недра 

3.6. Ландшафт 

3.7. Природни обекти 

3.8. Биологично разнообразие 

3.8.1. Растителност 

3.8.2. Животински свят 

3.9. Минерално разнообразие 

3.10. Материално и културно наследство  

3.11. Здравен статус на населението 

3.11.1. Здравно състояние на населението 

3.11.2. Здравно състояние на работниците и служителите  

3.12. Вредни физични фактори 

3.13. Отпадъци и опасни вещества 

3.13.1. Отпадъци 

3.13.2. Опасни вещества 

3.14. Генетично модифицирани организми 
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4. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА 

БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ЗНАЧИТЕЛНО ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

НАСЕЛЕНИЕТО, ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (НАПРИМЕР 

ФАУНА И ФЛОРА), ПОЧВАТА (НАПРИМЕР ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ЕРОЗИЯ, 

УПЛЪТНЯВАНЕ, ЗАПЕЧАТВАНЕ), ВОДИТЕ (НАПРИМЕР ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ 

ПРОМЕНИ, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО), ВЪЗДУХЪТ, КЛИМАТЪТ (НАПРИМЕР 

ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С 

АДАПТИРАНЕТО), МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ, И ЛАНДШАФТЪТ; 

ОПИСАНИЕТО НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 

95, АЛ. 4 ОБХВАЩА ПРЕКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ И ВСИЧКИ НЕПРЕКИ, ВТОРИЧНИ, 

КУМУЛАТИВНИ, ТРАНСГРАНИЧНИ, КРАТКОСРОЧНИ, СРЕДНОСРОЧНИ И 

ДЪЛГОСРОЧНИ, ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ, ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ 

ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И В НЕГО СЕ ВЗЕМАТ 

ПРЕДВИД ЦЕЛИТЕ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО СА ОТ 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

4.1. Атмосфера 

4.2. Атмосферен въздух 

4.3. Води 

4.3.1. Повърхностни води 

4.3.2. Подземни води 

4.4. Земи и почви 

4.5. Земни недра 

4.6. Ландшафт 

4.7. Природни обекти 

4.8. Биологично разнообразие 

4.8.1. Растителност 

4.8.2. Животински свят 

4.9. Минерално разнообразие 

4.10. Материално и културно наследство 

4.11. Здравен риск 

4.11.1. Здравен риск по отношение на населението 

4.11.2. Здравен риск по отношение на работниците 

4.12. Дискомфорт 

4.13. Вредни физични фактори 

4.14. Отпадъци и опасни вещества 

4.15. Генетични модифицирани организми 

4.16. Обобщени данни за потенциалното въздействие на инвестиционното предложение 

върху компонентите на околната среда 

4.17. Кумулативен ефект 

4.18. Трансгранично въздействие  

5. ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, 

ПРОИЗТИЧАЩИ И ОТ: 
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5.1. Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, 

включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, ако е 

приложимо 

5.2. Използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, 

водите и биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, устойчивото 

наличие на тези ресурси 

5.3. Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация; 

възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на отпадъците 

5.4. Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, 

включително вследствие на произшествия или катастрофи 

5.5. Комбинирането на въздействието с въздействието на други съществуващи и/или 

одобрени инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми 

в околната среда, свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да бъдат 

засегнати, или свързани с използването на природни ресурси 

5.6. Въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например 

естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на инвестиционното 

предложение спрямо изменението на климата 

5.7. Използваните технологии и вещества 

6. ОПИСАНИЕ НА ПРОГНОЗНИТЕ МЕТОДИ ИЛИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА 

ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗАТРУДНЕНИЯТА (НАПРИМЕР 

ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ ИЛИ ЛИПСА НА НОУ-ХАУ), КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е СРЕЩНАЛ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА 

НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ, И ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕСИГУРНОСТ 

6.1. Закони, наредби, методики, методични указания, инструкции, заповеди, 

постановления, правилници, стратегии, план-програми и други литературни източници 

използвани при изготвянето на ДОВОС 

6.2. Основен и специфичен подход използван при изготвянето на ДОВОС 

7. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ, 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ - ПРЕМАХВАНЕ НА 

УСТАНОВЕНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ (НАПРИМЕР ИЗГОТВЯНЕТО НА АНАЛИЗ СЛЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ), КАТО СЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ ДО КАКВА 

СТЕПЕН ЩЕ БЪДАТ ИЗБЕГНАТИ, ПРЕДОТВРАТЕНИ, НАМАЛЕНИ ИЛИ ПРЕМАХНАТИ 

ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ; ОПИСАНИЕТО ТРЯБВА ДА ОБХВАЩА КАКТО ЕТАПА НА 

СТРОЕЖ, ТАКА И ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ДА СЪДЪРЖА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА МЕРКИТЕ 

8. ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ БЕДСТВИЯ, КОИТО СА ОТ 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГО; СЪОТВЕТНАТА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА Е ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ 

ОЦЕНКА НА РИСКА; ОПИСАНИЕТО ВКЛЮЧВА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ 
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ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ СМЕКЧАВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ 

ПОСЛЕДИЦИ НА ТЕЗИ СЪБИТИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, 

КАКТО И ПОДРОБНОСТИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТТА И ЗА ПРЕДЛАГАНОТО РЕАГИРАНЕ 

ПРИ ТАКИВА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 

8.1. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на 

инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве от оценката на риска 

8.2. Описание на приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или 

смекчаване на значителните неблагоприятни последици от голяма авария 

9. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА 

КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ИЛИ НА 

ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

ВЕДОМСТВА И ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДЪРЖАВИ - В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ, 

ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ 

9.1. Списък на физическите и юридическите лица, на които е изпратено писмо за 

консултации по Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС 

9.2. Списък на физическите и юридически лица, които са изразили становище по 

инвестиционното предложение 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 83, АЛ. 5 

10.1. Изводи относно очакваното въздействие върху компонентите на околната среда и 

здравето на хората в резултат на реализиране на инвестиционното предложение 

10.2. Заключение 

11. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ 

12. ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ (ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, НЕДОСТИГ 

ИЛИ ЛИПСА НА ДАННИ), СРЕЩНАТИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС 

13. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ - ПО ПРЕЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ИЛИ 

НА ОПРАВОМОЩЕНОТО ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ 

14. РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК, В КОЙТО СЕ ИЗБРОЯВАТ ПОДРОБНО 

ИЗТОЧНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПИСАНИЯТА И ОЦЕНКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В 

ДОКЛАДА 

 ЕТАПИ, ФАЗИ И СРОКОВЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА 

ЗА ОВОС 

Таблица 12 Етапи, фази и срокове за разработване на ДОВОС 

№ Дейности 

Месеци 

I

1 

1

2 

I

3 

I

4 

V

5 

V

6 

V

7 

V

8 

I

9 

X

10 

1

11 

X

12 

1 Задание за ОВОС             

2 Събиране на основни (изходни) данни             

3 Оценка на въздействията             

4 Изготвяне на ДОВОС             

5 Оценка на ДОВОС             

6 Обществено обсъждане             

7 Вземане на решения по ОВОС              
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СПИСЪК НА НЕОБХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение №1 - Списък на експертите и консултантите, участвали в разработването 

на ДОВОС, техните декларации и удостоверения за квалификация; 

Приложение №2 – Документи и писма предоставени от Възложителя: 

- Актуална скица и нотариален акт за собственост на имота, в който ще се 

реализира инвестиционното предложение;  

- Скица-предложение за ПУП-ПРЗ; 

- Писма и становища по инвестиционното предложение (извън процедурата по 

ОВОС). 

Приложение № 3 – Кореспонденция на Възложителя с РИОСВ - Стара Загора; 

Приложение № 4 – Справка за проведените консултации по Заданието за обхват и 

съдържание на ДОВОС , в т.ч. копия на получените становища, бележки и препоръки. 

Приложение № 5 – Оценка по чл. 99а от ЗООС 

Приложение № 6 – Справка за получените становища, мнения и препоръки в резултат 

на общественото обсъждане на ДОВОС с обосновката за приетите и неприети от тях 

(приложението ще бъде добавено след провеждане на общественото обсъждане на 

Доклада). 

 ДРУГИ УСЛОВИЯ ИЛИ ИЗИСКВАНИЯ 

При изготвяне на Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение следва да се 

отчетат препоръките и да се даде отговор на въпросите, които са възникнали при проведените 

консултации в съответствие с изискванията на чл. 95, ал.2 от ЗООС и глава трета от 

НУРИОВОС. 

Чрез Заданието, за нуждите на ДОВОС, Възложителят е извършил консултации както 

следва: 

 РИОСВ – Стара Загора; 

 Басейнова дирекция Източнобеломорски район – гр. Пловдив; 

 РЗИ – Ямбол; 

 Община Болярово и кметство Мамарчево; 

Мненията, становищата и повдигнатите въпроси в резултат на направените 

консултации ще бъдат описани в справка, съобразени и отразени подробно в ДОВОС. 
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Таблица 7 Справка за извършените консултации по Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС с мотиви за приетите и неприети 

бележки, становища, мнения и препоръки  

Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

1. РИОСВ-Стара Загора 

– получено писмо с 

изх.№ КОС-01-

4713/06.06.2018 г. 

Докладът за ОВОС трябва да бъде съобразен с изискванията на чл. 

96, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и да 

следва предложеното съдържание в заданието за обхват и 

съдържание. Докладът за ОВОС се изготвя от колектив експерти с 

ръководител, които отговарят на изискванията на чл. 11 ал. 4 от 

Наредбата за ОВОС.  

Докладът за ОВОС да съдържа подробна информация относно: 

Изискването е изпълнено при разработване 

на ДОВОС. 

Отразени са всички 

бележки, становища, 

мнения и препоръки в 

ДОВОС. 

1. Предвиден начин за водоснабдяване за производствени 

нужди – параметри, координати и необходими водни количества на 

предвиденото съоръжение; 

Описано е в точка 1.8.6. 

 

2. Образувани на площадката производствени отпадъчни 

води (формирани от екстракцията, измиване на съдове, 

производствени помещения, работилница и др.), очаквани 

количества, начин на формиране и третиране). 

Описано е в точка 1.9.2 и точка 4.3. 

3. Докладът за ОВОС се оформя като единен документ, който 

включва съдържателната част по чл. 11, ал. 1, списък на 

източниците на информация, които авторите са използвали в 

доклада за ОВОС и справката по чл. 9, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, 

списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили 

доклада за ОВОС, в който всеки се подписва срещу разработените 

от него раздели на доклада; писмени декларации по чл. 11, ал. 4, 

подписани лично от експертите. 

Като отделни самостоятелни приложения към доклада за ОВОС се 

прилага: нетехническото резюме на доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 

Като Приложение № 4 към ДОВОС е 

представена настоящата Справка и са 

приложени копия на постъпилите 

становища. 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

1, т. 11 ЗООС , информацията и оценката по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, 

доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените 

зони „Дервенски възвишения” с код BG 0002026 и „Дервенски 

възвишения -1” с код BG0000218 (ДОСВ) и заданието по чл.10 от 

Наредбата за ОВОС. 

2. РЗИ-Ямбол – 

получено писмо с изх.№  

От представеното задание за обхват и съдържание на ДОВОС е 

видно, че в същия са предвидени раздели, в които ще бъдат 

анализирани и оценени здравно- хигиенните аспекти на околната 

среда и риска за човешкото здраве, както на работещите, така и на 

населението от най-близко разположеното населено място. При 

разглеждане на тези въпроси следва да бъде представена подробна 

и изчерпателна информация относно: 

 Отразени са всички 

бележки, становища, 

мнения и препоръки в 

ДОВОС. 

1. Местоположение и точни отстояния, онагледени с 

подходящ картов материал от най-близко разположените граници 

на жилищни територии и други обекти и зони, подлежащи на 

защита до обектите, потенциални източници на вредности и 

емисии, свързани с инвестиционното предложение 

Описано е местоположението и са посочени 

конкретните отстояния от границите на най-

близките жилищни територии и други 

обекти и зони, подлежащи на здравна защита 

до обектите на инвестиционното 

предложение – вж. точка 1.3 

2. Моментното състояние на отделните компоненти на 

околната среда в района - атмосферен въздух, повърхностни и 

подземни води, почви. 

Направен е подробен анализ на 

съществуващото състояние на околната 

среда по всички нейни компоненти и 

фактори в Раздел 3 на ДОВОС. 

3. Рисковите фактори на околната и работна среда, които 

биха могли да доведат до увреждане на здравето на хората по време 

на строителство и експлоатация на инвестиционното предложение. 

Анализирани и оценени са възможните 

рискови фактори. 

4. Възможността за генериране и разпространение на 

неприятни миризми при експлоатацията на инвестиционното 

предложение, които да доведат до дискомфорт на живущите в най- 

Извършен е анализ в точка 4.11. 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

близките населени места. Анализът и прогнозите да се съобразят с 

т.н. „Роза на ветровете“, представена в настоящото задание 

5. Степен на очакваното неблагоприятно въздействие (в т.ч. 

кумулативно) върху отделните компоненти на околната среда и 

човешкото здраве, потвърдени на база математическо моделиране, 

анализи и прогнози. 

Изпълнено е в точка 4.17 и точка точка 5.5. 

6. Описание на очакваните въздействия за човешкото здраве 

при големи аварии и природни бедствия, които са от значение за 

него, както и планираните мерки за предотвратяване и смекчаване 

на последствията. 

На площадката на ИП няма условия за 

възникване на голяма авария. 

Предприятието не е класифицирано с рисков 

потенциал.  

Предвидените превантивни мерки са 

описани в точка 8.2. 

7. В ДОВОС да се приложат Информационни листи за 

безопасност за химичните вещества и смеси, които ще се 

употребяват като суровини или ще се използват при 

експлоатацията на инвестиционното предложение. 

Приложение 2 

8. Въз основа на направените прогнозни оценки за влиянието 

върху факторите на околната среда да се определи броя на 

потенциално засегнато население както при редовна експлоатация, 

така и при големи аварии. Да се определи очаквания териториален 

обхват на въздействие. Да се направи характеристика и се 

определят водещите по значение рискови фактори по хигиенни и 

здравни норми, както за работна среда, така и за засегнатите 

жилищни територии на най-близо разположеното населено място. 

На площадката на ИП няма условия за 

възникване на голяма авария. 

Предприятието не е класифицирано с рисков 

потенциал.  

Очакваният териториален обхват на 

въздействие е описан в Раздел 4. 

9. Да се направи прогнозна оценка за влиянието върху 

здравно - демографския статус на населението при осъществяване 

на инвестиционното предложение. В доклада следва да се направи 

анализ на здравно-демографския статус на населението в най-

Изпълнено е в точка 4.11. 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

близко разположените места на база на актуални данни за 

демографското състояние (по показатели раждаемост, смъртност, 

естествен прираст и др.) и заболеваемост (по ниво и структура). 

Данните да се сравнят с тези за областта и страната като цяло. 

Въз основа на горе изложените въпроси следва да се извърши 

оценка на здравния риск и предложат мерки за здравна защита и 

управление на риска. 

3. БДИБР – получено 

писмо с изх.№  

 Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БДИБР) 

изразява следното становище: 

I. Докладът по ОВОС да бъде съобразен с условията 

заложени в чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценката въздействие върху околната среда като обхват, 

съдържание и форма. 

II. Препоръчваме Докладът по ОВОС да съдържа следните 

описания, оценки и анализи: 

 

 

Изпълнено е. 

 

Отразени са всички 

бележки, становища, 

мнения и препоръки в 

ДОВОС. 

• Да се изготвят точни и ясни карти в подходящ мащаб, с 

приложени координати на гранични точки указващи точното 

местоположение на ИП. 

Изпълнено е в точка 1.3 

• Да се определят повърхностното и подземно водни тела, 

засегнати от реализацията на ИП. Да се изготви описание и анализ 

на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат 

засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както 

и взаимодействието между тях. Очаквани въздействия върху 

състоянието на повърхностното и подземно водни тела. 

Изпълнено е в точка 3.3. 

• Да се направи оценка на използваните природни ресурси 

след реализацията на предвидените дейности на обекта и най-вече 

анализ и оценка на консумацията на вода (за питейно-битови 

нужди и промишлени нужди). 

Описано е в точка 1.8.6. 
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Извършени 

консултации (община/ 

ведомство/ 

организация и др.) 

Изразени становища /препоръки/, 

бележки и пр. 

Приети / 

Неприети 
Мотиви 

• Да се предвиди разглеждане на наличието (или не) в 

близост до ИП на: водни обекти по смисъла на Закона за водите; 

санитарно охранителни зони, водоизточници за питейно битово 

водоснабдяване и зони за защита на водите съгласно Закона за 

водите. 

Изпълнено е в точка 3.3. 

• Да се направи оценка на очакваните количества отпадъчни 

води на територията на обекта: повърхностно-дъждовни, битово-

фекални и производствени отпадъчни води. Предвижда ли се 

заустване в канализация или воден обект, степен на пречистване на 

отпадъчните води. 

Изпълнено е в точка 1.9.2 и точка 4.3. 

• Да се изготви предложение и описание на мерки, 

предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да 

прекратят вредните въздействия върху околната среда. 

Изпълнено е в Раздел 7. 

4. Заданието е изпратено 

от възложителя с писма 

до Община Болярово 

(вх.№ 70-00-

208/16.05.2018 г.) и до с. 

Мамарчево (вх.№ 

12/16.05.2018 г.) 

 

Проведени са срещи с 

населението на гр. 

Болярово и с. Мамарчево 

Съобщение/ Протокол от 

срещите е публикуван на 

интернет страницата на 

Община Болярово на 

През юни се проведоха две срещи с населението във връзка с 

обсъждане на инвестиционно предложение на фирма 

„Химиндъстриис“ ООД за „Изграждане на технологичен комплекс 

за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители, 

спирт и ремонтно механичен цех“ в поземлен имот № 024023, в 

землището на с.Мамарчево, община Болярово.  

       Срещите бяха в село Мамарчево и общинския център Болярово. 

На тях присъстваха кметовете на община Болярово, село 

Мамарчево, село Малко Шарково, село Шарково, село Златиница и 

др. Както и общински съветници, голяма част от специалистите в 

общинска администрация, представители на други институции 

(ГПУ, ПУ, ПБЗН) и много граждани. Всички присъстващи взеха 

активно участие в обсъждането на инвестиционното предложение и 

задаваха много въпроси.  

       Първата среща, в село Мамарчево, бе открита от кмета на 

Проведените две срещи и резултатите от тях 

са взети предвид при разработването на 

ДОВОС, като в съответствие с целите и 

предмета на ОВОС, в ДОВОС са направени 

подробен анализ, прогноза и оценка на 

евентуалните въздействия от 

инвестиционното предложение върху 

околната среда и здравето на хората в 

района.  
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29.06.2018 г., на адрес: 

http://bolyarovo.eu/bg/pub

s/4422 

селото Марчо Добрев. Той разясни пред множеството присъстващи 

повода за срещата - инвестиционното намерение на софийската 

фирма да строи и развива производство в землището на селото. 

Господин Добрев даде думата на общинския кмет Христо Христов. 

Той разясни на присъстващите, че през 2016 г. в община Болярово е 

постъпило заявление от „Химиндъстрийс“ ООД във връзка с 

намерение за инвестиция за производство на етерични масла, 

производство на въглеводорони разтворители и производство на 

спирт и ремонтно-механичен цех. Със заповед кметът на община 

Болярово е назначил комисия за разглеждане на постъпилата в 

деловодството информация. За работата си комисията е съставила 

протокол след допълнителни разговори с представители на 

"Химиндъстрийс" ООД. Комисията е взела следното решение: 

необходими са допълнителни доказателства за безопасността на 

предвижданите инвестиции и в частност на изграждането и 

функционирането на инсталации за производство на въглеводорони 

разтворители. Предвид суровините, които ще се използват в 

производственият процес, е необходимо да се извърши анализ на 

опасността при аварии, като се държи сметка за планираното 

местоположение на площадката в близост до две населени места - 

град Болярово и село Мамарчево.  

        На 19.05.2017 г.  е внесена докладна записка относно 

инвестиционно намерение за изграждане на технологичен комплекс 

за производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и 

спирт, производствено-ремонтен механичен цех на 

„Химиндъстрийс“ ООД - град София. Общински съвет - Болярово 

взема решение да отпадне тази точка от дневния ред за второ 

разглеждане. Решението гласи: „Общински съвет - Болярово дава 

съгласие кметът на община Болярово да издаде становище, че на 

настоящия предварителен етап не възразява срещу 
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инвестиционното намерение на „Химиндъстрийс“ ООД - град 

София за изграждане на технологичен комплекс за производство на 

етерични масла, въглеводородни разтворители и спирт, 

производствено-ремонтен механичен цех в имот 024023 - частна 

собственост в землището на село Мамарчево единствено и само 

при спазване на всички екологични норми и изисквания по 

националното законодателство и законодателството на ЕС" и 

Общински съвет-град Болярово задължава кмета на община 

Болярово да участва във всички дейности, свързани с контрол 

върху реализирането на инвестиционното намерение, включително 

и оценка на въздействието върху околната среда, като защитава 

интересите на жителите на община Болярово".  

     Повторното разглеждане на докладната записка е от заседанието 

на Общински съвет - град Болярово на 29.06.2017г. по точка 5 от 

дневния ред, от протокол №25, където с решение № 291 Общински 

съвет - град Болярово приема следните две решения: "Общински 

съвет - Болярово дава съгласие кметът на община Болярово да 

издаде становище, че на настоящият предварителен етап не 

възразява срещу инвестиционното намерение на „Химиндъстрийс“ 

ООД град София за изграждане на технологичен комплекс за 

производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и 

спирт, производствено-ремонтен механичен цех в имот 024023 - 

частна собственост в землището на село Мамарчево единствено и 

само при спазване на всички екологични норми и изисквания по 

националното законодателство и законодателството на ЕС“ и 

„Общински съвет-град Болярово задължава кмета на община 

Болярово да участва във всички дейности, свързани с контрол 

върху реализирането на инвестиционното намерение, включително 

и оценка на въздействието върху околната среда, като защитава 

интересите на жителите на община Болярово".  
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      С писмо от 13.02.2018 г. РИОСВ - Стара Загора информира 

фирмата-инвеститор, община Болярово и кметство с. Мамарчево за 

действия, които следва да предприемат  относно инвестиционното 

предложение на Химиндъстрийс" ООД-град София. Според 

предписанията на РИОСВ-Стара Загора фирмата инвеститор 

трябва: да осигури изработване на задание за обхват и съдържание 

на доклада за ОВОС според изискванията на чл. 95 ал. 2 от ЗООС; 

да направи справка за извършени консултации и за мотиви за 

приети и неприети бележки и препоръки. След провеждане на 

консултациите инвеститорът възлага изготвяне на доклад за ОВОС 

в съответствие със заданието по чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС 

и изискванията на чл. 96, ал.1 от ЗООС; да проведе консултации по 

заданието с компетентните органи по околна среда; да възложи 

изготвянето на доклад за ОВОС на колектив от експерт с 

ръководител съгласно чл. 83 на ЗООС; писмено да заяви 

намерението си към доклада за ОВОС за прилагане оценка по чл. 

99а, ал.1 от ЗООС, която ще разработи по отделно за съответните 

инсталации по Приложение 4 към ЗООС.  

       РИОСВ-Стара Загора, след разглеждане на допълнителната 

информация,  предоставена от инвеститора, не класифицира обекта 

като предприятие с нисък или висок рисков потенциал и съгласно 

чл. 9, ал. 1 от Наредба за реда и начина на съхранение на опасни 

химични вещества и смеси преди въвеждане в експлоатация на 

обекта е необходимо да се извърши оценка за безопасността на 

съхранението им.  Инвестиционното предложение подлежи на 

процедура по оценка на съвместимостта му с предмета и целите на 

опазване на защитените зони. Инвестиционното предложение 

граничи със защитени зони Дервенски възвишения и Дервенски 

възвишения 1 и след преглед на предоставената документация и на 

основание чл. 39, ал. 3. и 5. от Наредбата, преценката за вероятната 
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степен на отрицателно въздействие е, че и инвестиционното 

намерение има вероятност да окаже отрицателно въздействие върху 

природните местообитания, популации и местообитания на видове, 

предмет на опазване в защитените зони. На около 1,9 км. северно и 

на около 2 км. югоизточно от площадката, предвидена за 

реализирането на инвестиционното предложение, има 

регистрирани гнезда на царски орел, а този вид е целеви за 

опазване в защитените зони. Има предпоставка за безпокойство, 

прогонване и унищожаване на животинските видове от защитените 

зони, както и да се възпрепятства естествената миграция на видове 

в защитените зони. Възможни отрицателни въздействия върху 

защитените зони включва и увреждане/ унищожаване на ключови 

елементи в зоните - почви, растителност и животински свят.  

        Във връзка с направените констатации е необходимо да се 

извърши и оценка на съвместимост, съгласно чл. 34, ал. 1 от 

експерти въз основа на критериите по чл. 22 от наредбата. Тази 

оценка е необходимо да включва: описание на природните 

местообитания, популациите и местообитанията на видовете, 

предмет на опазване в защитените зони; определяне същността и 

степента на очаквано въздействие от реализацията и 

експлоатацията на обекта и други.  

        На 16.05.2018 г. с вх.№ 70-00-208 в община Болярово е 

постъпило писмо от "Химиндъстриис" ООД относно провеждането 

на процедура за определяне обхвата, съдържанието и формата на 

доклада за оценка на въздействието на "Технологичен комплекс за 

производство на етерични масла, въглеводородни разтворители и 

спирт" с което възложителя моли за становища за заданието за 

обхвата и съдържанието на Доклад за ОВОС на инвестиционното 

предложение в землището на с.Мамарчево, имот № 024023. Имотът 

в с.Мамарчево с № 024023 и площ 29,200 дка е с начин на трайно 
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ползване нива и инвеститорът иска да промени това в 

"производствена, складова и търговска дейност". В имота се 

предвижда изграждането на сондаж и нов трансформаторен пост. 

За питейни нужди ще се изгради водопроводно отклонение от 

съществуващия водопровод на с.Мамарчево. Допълнително в 

процеса на производство на етанол ще се използват: концентрирана 

сярна киселина 2 кг. на денонощие; натриева основа 2 кг. на 

денонощие; супер фосфат 10 кг. на денонощие; дрожди 2 кг. на 

денонощие.  

       Г-н Кирил Филипов, технолог в „Химиндъстриис" ООД 

допълни, че производството на етанол/спирт/ ще бъде 

ферментационен процес, при който като суровина ще се използват 

изцяло зърнени култури - ечемик, царевица, жито. По негово 

мнение това е биопроизводство: преработка на зърнени култури. 

Другото производство е етерични масла - ще се преработва 

маточина,  лавандула и кой каквото представи за водно-парна 

екстракция. Тези две производства са свързани с производство на 

пара. Като гориво ще се използва слама. Емисиите са въглероден 

диоксид и вода. Няма серни окиси, няма азотни окиси или те са 

минимални количества.  

Като плюс на това, което се прави, смята, че ще се разкрият 

работни места след приключване на цялата инвестиция.  

       Г-н Тодор Карастоянов (представител на фирмата, която заедно 

с независими експерти е управомощена от възложителя да изготви 

доклада по ОВОС) заяви, че са съвсем в началото на работата си. 

Според него тази среща е изпреварваща процедурата и трудно 

може да се даде твърда обосновка ще има ли замърсяване на 

околната среда или няма да има. Всички компоненти и фактори ще 

бъдат взети предвид, дали те ще бъдат подложени на въздействие 
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въобще, дали това действие ще е значително или незначително 

въздействие до момента има една приключила процедура в РИОСВ 

и Министерство на околната среда и водите, според която 

предприятието не представлява предприятие с рисков потенциал, 

тоест то не притежава нито нисък, нито висок рисков потенциал, а 

без рисков потенциал, така че към момента те са независими 

експерти.  

      Г-жа Маноела Георгиева също взе отношение, споделяйки 

колко е радва да види множеството присъстващи, на които не е 

безразлично какво ще се случва в района им. Тя, като част от екип 

независими експерти („АТМ консултинг партнърс"), са включени в 

процедурите по екологичното законодателство от месец януари 

2018 г., на много по-късен етап. В момента се започва 

разработването на доклада и едва след представянето му ще бъдат 

обсъждани по-подробно резулатите и ще се дава мнение и съгласие 

или отказ за бъдещите намерения на фирмата-инвеститор.  

          Много от жителите на селото взеха отношение и задаваха 

въпроси. Голяма част бяха скептични и недоверчиви; ясно изразиха 

позиция, че искат да запазят все така екологично чист района си.  

      На срещата в общинския център същия следобед отново бяха 

изказани много мнения. Част от присъстващите изразиха остро 

несъгласие. Земеделският производител и животновъд Христо 

Николов заяви разтревожен, че това ще попречи за развитието на 

биоземеделие за част от колегите му; няма да допуснат, ако има 

дори и минимална вреда за околната среда.  

         В края на срещата общинският кмет благодари за активното 

участие и разясненията на гостите и заяви, че предстоят още срещи, 

а окончателните обсъждания ще са едва на база изготвения доклад 

на ОВОС.  
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Количествената и качествена характеристика на генерираните замърсители и 

технологичните решения за експлоатация, следва да се съпоставят с нормативните 

изисквания. Въз основа на тази база и отчитайки спецификата на предварителните 

технико-технологични решения, както и характера на инвестиционното предложение, 

следва да бъде направена детайлна оценка и прогноза за въздействието относно здравето 

на хората и компонентите на околната среда. 

Оценката на състоянието на околната среда, потенциалните отрицателни 

въздействия върху околната среда и здравето на хората, както и предлаганите мерки за 

тяхното минимизиране или премахване при фазите на реализация, ще бъдат основна цел и 

задача на Доклада за ОВОС. 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 


