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У В О Д 

 

 Допълнения доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на 
инвестиционно предложение (ИП) „ Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен 
имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора  е 
изготвен от колектив независими експерти и консултанти по договор с Възложителя «РЕСАЙКЪЛ 
КОМПАНИ» ЕООД. 

 Докладът е разработен на основание чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната 
среда (ДВ бр.91/2002 г., посл. изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.). С писмо изх. № КОС-01-
977/12.04.2018Г., РИОСВ  Стара Загора се произнася за  извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда на инвестиционното предложение.  

Съдържанието на Доклада съответства на изискванията на чл.96, ал. 1 от ЗООС и чл. 11 и 
12 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда  (ДВ бр.25/2003 г., посл. изм. ДВ от 05.01.2018г.). 
 В отделни приложения към Доклада за ОВОС е представена Информация по чл. 99а, ал.1 от 
ЗООС, както и Оценка за спазване на безопасните разстояния по смисъла на чл. 99б от ЗООС, с 
цел получаване на решение по ОВОС, потвърждаващо прилагането на „най-добрите налични 
техники”, респ. спазване на безопасните разстояния и последващо получаване на разрешение за 
строеж и въвеждане в експлоатация на инсталацията след издаване на комплексно разрешително, 
съгласно чл. 118 , ал. 2 и ал.3 от ЗООС. 
  При разработванeто на Доклада за ОВОС са взети предвид: 

• Препоръките, направени от РИОСВ Стара Загора и от специализираните ведомства и 
обществеността, изказани по време на консултациите за определяне на обхвата на ОВОС, 
проведени в съответствие с чл.95, ал.3 от ЗООС и чл.9 от Наредбата.  Справка за 
проведените консултации е представена в т.8 на към Доклада. 

• Заданието за обхват на оценката на въздействието върху околната среда, съгласувано с 
писмо изх. № КОС-01-977/30.05.2018г.на РИОСВ Стара Загора (копие от писмото е дадено в 
текстово приложение №6).  

Докладът е допълнен, с оглед препоръките на РИОСВ Стара Загора, дадени в Писмо, изх.№ 
КОС-01-977(9) от  24.08.2018г. 

Преставена е допълнителна информация в Оценките по чл.99а и чл. 99б от ЗООС, като са 
отразени Становищата на ИАОС София, Община Стара Загора и РД ПБЗН Стара Загора. 

В съответните раздели на допълнения ДОВОС е предоставена допълнителна информация, 
съгласно приложените Становища на компетентните органи, като са отразени и някои възражени, 
които считаме за нецелесъобразни и незаконосъобразни, като сме изложили съответните мотиви, и 
които възражения молим компетентния орган по одобрявна ИП – РИОСВ Стара Загора да вземе 
впредвид.  

Оценката на въздействието върху околната среда е разработена от колектив  независими експерти 
и консултанти, в състав: 

1. инж. Иван Желязков Иванов – Ръководител колектив  
2. инж. Радка Тодорова Вълчева 
3. инж. Деян Димитров Михнев  

 
Към доклада са представени: списък с подписи за разработените от всеки член на колектива 

части на ДОВОС, декларация по чл.11 ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда и копия от диплома за образователно-квалификационна 
степен „магистър”  на експертите.  
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
1.1. Наименование на инвестиционното предложение 
 
“Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по 
кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора 
 
1.2. Информация за контакти с инвеститора 

 
“РЕСАЙКЪЛ КЪМПАНИ” ЕООД     

 ЕИК: BG 204680834 
 

Пълен пощенски адрес: 
Обл.Велико Търново,  
общ. Свищов,   
гр. Свищов,  
местност  „Манастира“ Вила № 4 
 

 Управител: Йордан Георгиев 
  
 Адрес на инсталацията: 

6000 Стара Загора,  
ПИ 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора 
 
 
Лице за контакти: 
инж. Иван Иванов – Ръководител колектив, изготвил ДОВОС 
тел.  0897810381 
Е-mail: ecoconcult@abv.bg 

 
1.3. Информационно осигуряване - описват се източниците на информация, свързани с 

инвестиционното предложение. 
 
При изготвянето на Доклада за ОВОС беше използвана следната информация: 
 

• ЗАДАНИЕ за съдържание и обхват  на Доклада за ОВОС, съгласувано писмо изх. № КОС-
01-977/30.05.2018г г. на РИОСВ – Ст. Загора (копие от писмото е представено в текстово 
приложение №2). 

 Препоръките на компетентните органи РИОСВ Ст. Загора, както и тези на специализираните 
ведомства и обществеността, изказани по време на консултациите за определяне на обхвата на 
Доклада за ОВОС, проведени съобразно изискванията на чл.95, ал.2 от ЗООС и чл.10 от цитираната 
по-горе Наредба. Справка за проведените консултации и копия на писмени становища, са 
представени в т.8 към Доклада.  
 

• Идеен проект на инвестиционното предложение, представен от Инвеститора 
• Технологичен регламент на работа на Електродъгова пещ и късобарабанна пещ 

• Технология на основните металургични производства, изд.профземиздат, 1978г, София 
• Скици и картен материал за площадката на «РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ» ЕООД 
• Данни от анализи и измервания, проведени на площадката на Оператора 
• Бюлетини за състоянието на околната среда в България, издание на МОСВ и ИАОС; 
• Справочна и друга специализирана литература;  
• BREF документ и BAT файловете за сектор „Производство на цветни метали“ 
• Оглед на площадката на инвестиционното предложение и консултации с представители 

на Инвеститора.  
• Проведени консултации с катедри «Технология на основните неорганични и 

електрохимични производства» и «Процеси и апарати в химическата промишленост» на Бургаски 
технологичен университет «Проф. Д-р Асен Златаров» гр. Бургас. 

 
Докладът за ОВОС е изработен в съответствие с изискванията на нормативната уредба по 

околна среда, чийто списък е представен в т.6 на ДОВОС. 
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2. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
„РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ” ЕООД е новосформирано Предприятие, предназначено да изгради 

инфраструктура и да развива производство на нерафинирано /черно/ олово от оловосъдържащи 
отпадъци (главно шлаки и дроси от първичните процеси на п-во на олово), както и от оловни 
отпадъци (оловен скрап). Планира се прилагането на термични процеси на добив. На този етап 
Инвеститора не планира прилагане на пирометалургични и електрохимични методи на извличане на 
олово.  

Към настоящия момент, Дружеството стопанисва площадката, разположена в имот 
68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като изпълнява 
функциите на Оператор, съгласно Договор за отдаване под наем с наемодателя «Ел Трайд Консулт» 
ЕООД. 

За същата площадка с Решение № 13-ДО-519-01 от 04.04.2017 г.  е издадено Разрешително 
за събиране и третиране на производствени и опасни отпадъци, след успешно преминала процедура 
за преценка необходимостта от ОВОС през 2005г. 

Предвижда се монтиране и експлоатация на следните две съоръжения: 
• Електродъгова пещ с максимален инсталиран производствен капацитет 5 t/24h (0,208 t/h; 1800 

t/y) 
• Късобарабанна пещ за максимален инсталиран производствен капацитет 3 t/24h (0,125 t/h; 1080 

t/y) 
Технологията на производство е базирана на съвременни методи за оползотворяване на опасни 

оловосъдържащи отпадъци, формирани при първичното пирометалургично п-во на олово, при което 
се образуват оловни шлаки и дроси. Тези отпадъци са със сравнително високо съдържание на 
оловни съединения (главно оловен оксид, оловен сулфт и оловен карбонат) и към момента нямат 
конкретно предназначение и биват депонирани на специални депа за опасни отпадъци или 
хвостохранилищата на големите металодобивни заводи.  
  В електродъговата пещ, под въздействие на редуциращи агенти и при високата температура, 
създадена от приложеното ел.напрежение, оловните съединения претърпяват редукция (вид химична 
реакция, при която оловото бива «изместено» от неговите съединения под действие на 
редукционен реагент), при което се отделя елементарно олово. 

В късобарабанната пещ се извършва единствено стапяне на оловни отпадъци, които не 
притежават опасни свойства (парчета оловна скрап, оловни стърготини от повърхностна механична 
обработка на метали, разделно събрани фракции олово и оловни отпадъци от строителни и 
мантажни дейности). 

2.1. Местоположение 
Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ” 

ЕООД, гр. Свищов, разположена в поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. 
Стара Загора, общ. Стара Загора (Скица на имота е представена в графично приложение Г14, а 
нотариален акт за собственост и Договр за наем с Оператора са представени в текстови 
приложения Т7 и Т8 към доклада). Площта  й възлиза на 3363  m2.  

 

 
Фиг. 1. Обзорна карта на района на ИП 
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Имотът е част от Южната производствена зона на града и има следните граници: 

- Север и Запад - Животновъдна ферма ТрУ  

- Изток – четвъртокласен път 

- Юг –  частни земеделски земи 

Площадката отстои на 0.8 km източно от най-близката жилищна територия на града – кв. АПК. 
Теренът на площадката е част от кадастралния план на града и има следните връзки с  
инфраструктурата на района: 
 - Връзка с транспортната инфраструктура: площадката е свързана с бул. „Патриарх 
Евтимий” посредством четвъртокласен път, на който има излаз; чрез него - с околовръстния път на 
града, автомагистрала Е 80 и международен път Е 773 София-Бургас. 
 - Връзка с електрическата мрежа: на площадката е изградена закрита разпределителна 
уредба ЗРУ/ 20 kV, свързана с електропреносната мрежа на град Стара Загора; 
 - Връзка с газопреносната мрежа: предпирятието не е захранено с природен газ. Планира се 
изграждане на трасе от магистрален газопровод и изграждане на собствена ГРС; Тази 
инфраструктура е част от инвестиционното намерение на Възложителя, тъй като тя ще 
осигури гориво за собствения електроагрегат, обезпечаващ електроенергийната независимост 
на площадката, както и работата на късобарабанната пещ 
 - Връзка с водопровод за питейна вода: Площадката не е захранена с вода от „В и К” ЕООД, 
гр. Стара Загора. Неразделна част от ИП на Възложителя е изграждане на водопровод за 
доставка на вода за питайно-битово водоснабдяване. До изграждане на водопровода, вода за 
пиене на персонала ще се осигурява от диспенсъри. Вода за санитарни цели /за тоалентни 
умивалници и бани/ и за промишлени нужни (измиване на МПС и за охлаждане) ще се осигурява от 
наземна цистерна за вода с обем 37 куб.м., която периодично ще бъде зареждана с водоноски. 
 - Захранване с промишлена вода: Водата за промишлени цели и противопожарни нужди ще се 
осигурява от наземна цистерна за вода с обем 37 куб.м., която периодично ще бъде зареждана с 
водоноски.  
 - Вода за питейни нужди за персонала ще се осигурява от диспенсъри. 

!!! На този етап, Възложителя се отказва от намерението си да изгради тръбен сондажен 
кладенец. 
 - Връзка с канализационна система: площадката не е свързана с канаализационната мрежа 
на град Стара Загора. Поради малките обеми на образуваните битово-фекални и промишлени 
отпадъчни води, Възложителят планира да изгради водоплътна изгребна яма с обем 20 куб.м. в която 
да събира смесен поток БФ и промишлени отпадъчни води и да ги предава на В и К ЕООД за 
обезвреждане при наличие на актуален договор. 

Площадката, върху която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени зони по 
смисъла на Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии.  
   

2.2. Необходими площи 
 Предвижда се инвестиционното предложение да бъде реализирано на територията на  
съществуващата площадка, която е отдадена под наем на Оператора. Площта  й възлиза на 3363 m2 
(Скица на площадката и ГЕНПЛАН са  представени в графични приложения Г14 и Г1).  
 Според инвестиционното предложение териоторията на площадката ще бъде изцяло усвоена. 
Ще се изгради складово помещение с отделни секции за съхраняване на различните видове 
отпадъци, явяващи се суровини за пв-о на олово, както и производствено помещение. В оперативен 
порядък, в него ще се обособят две производствени линии – електродъгова пещ и късобарабанна 
пещ. Ще се отделят участъци за приготвяне на шихтата /шихтоване/, участък за инсталиране на двете 
пещи, спомагателни съоръжения към тях, както и малък склад за съхраняване на образуваните 
производтсвени и опасни отпадъци. За персонала ще се обособят битово помещение със санитарен 
възел, административен участък, ще се изгради фундамент за електроагрегата, водоплътна изгребна 
яма с подвързваща канализационна ифраструктура, както и автоматична автовезна. Площадката ще 
се бетонира изцяло с водоплътен бетон (водоплътността на бетона ще бъде доказана чрез 
сертификат за съответствие от Строителя, който сертификат ще бъде част от техническото досие и 
екзекутивната документация на обекта). Около границите на имота ще бъде оформена траншея с 
широчина 1-1,5 м в която ще бъде запазена почвената покривка. В тази траншея ще се изгради зелен 
пояс, който ще опаше цялата площадка с характерна за района плътна растителност. Това ще бъде 
естествена преграда за замърсители и шум извън площадката, както и ще реализира облагородяване 
на промишления ландшафт, характерен за района на ИП. 
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 В хода на оценката качеството на ДОВОС, в РИОСВ Стара Загора е депозирано Становище 
на община Стара Загора, във връзка с прилагането на чл. 14, ал. 7 от Наредба за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г. 
Посл.изм. и доп. 05.01.2018г.).  

С настоящото, отправяме следните възражения против издаденото от Община Стара Загора 
Становище за местоположението на площадката и безопасните разстояния по процедура по ОВОС за 
инвестиционно предложение ”Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 
68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. 

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

общ. Стара Загора 
 

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

 Съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 7 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г. Посл.изм. и доп. 
05.01.2018г.): «Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща 
информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС, представена като приложение към доклада 
за ОВОС, на министъра на вътрешните работи, на изпълнителния директор на Изпълнителна 
агенция по околна среда и на кмета на общината, на чиято територия се намира 
предприятието/съоръжението, а в случаите по чл. 94, ал. 2 ЗООС - на техните териториални 
подразделения, за представяне на становище по компетентност относно одобряване на 
местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния, като определя срок за отговор 
не повече от 14 дни.» 
От горното се налага мнението, че обект на разглеждане от страна на изброените компетентни 
органи е информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС, която се представя от Възложителя 
като неразделна част от ДОВОС. 
 Какво е необходимо да представи Възложителят в тази информация и оценка по чл.99б от 
ЗООС е дефинирано в чл.10, ал.2 от НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и ограничаване на последствията от тях (Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., 
ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.). 

Никъде в чл.10, ал. 2 на Наредбата не се изисква разглеждане на алтернативи за 
местоположението и технологията на извършваните на площадките дейности, т.е. няма нормативно 
изискване за това! 

С оглед изсясняване на ситуацията по отношение на алтернативи за местоположението и 
технологията, Ви информираме, че такива са разгледани в ДОВОС. 

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

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

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

• По отношение на твърдението, цитираме: 
 «...е нарушен един от основните приниципи при управление на отпадъците «близост» - 
отпадъците да бъдат третирани възможно най-близо до мястото на тяхното образуване, който 
е заложен в Националния план за управление на отпадъците и в Общинската програма за 
управленеи на отпадъците» отправяме следните възражения: 
 Съгласно сега действащото законодателство – европейско и национално не са налице 
изисквания образуваните производствени и опасни отпадъци да се третират възможно най-близо до 
тяхното образуване. Третиране на производствените и опасни отпадъци в местата на образуване 
следва да се извършва само в случаите, че е налице такава техническа възможност.  
 В цитирания от община Стара Загора източник, на който се позовава, а именно Общинска 
програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Стара Загора 
за периода 2011 – 2020 година, и по специално т.3.5 на стр.10 от Общинската програма:  «Принцип на 
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съседство (близост)» е приет на база вече отменен текст в Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО, стар чл.31, ал.5 ). Освен това следва да се има впредвид, че тези разпоредби, освен вече 
отменени, се отнасяха единствено и само за управлението на инсталациите за третиране на битовите 
отпадъци, но не се касаят за управлението на производствените и опасни отпадъци. Управлението на 
тези отпадъчни потоци се урежда с чл.30, ал.1 на сега действащия ЗУО, т.е. спазва се йерархията на 
чл.6,ал.1 от същия закон, като се дава предимство на дейностите по оползотворяване, каквато е 
дейността на инвестиционното предложение, което ще даде възможност отпадъци, който до сега са 
се депонирали на специални депа за опасни отпадъци, да бъдат оползотворявани. 
 С други думи, инвестиционното предложение не само не противоречи, но напълно покрива 
разпоредбите на Рамковата директива за отпадъците, хармонизирана в Закона за управление на 
отпадъците. 
 

• По отношение на твърдението за представяне на некоректна информация: 
В приложената обзорна карта на района е посочена животновъдна ферма на Тракийски университет 
– държавна собственост. Данните са снети от Агенция по кадастър и имотен регистър. Именно този 
имот с идентификатор 68850.532.160 е съседен (разполага се западно и северно на площадката на 
Възложителя) и е с държавна частна собственост – животновъден комплекс.  
 Цитирания от община Стара Загора частен животновъден обект не е съседен на площадката 
на Възложителя и по тези съображения не е визуализиран върху представената обзорна карта, но с 
оглед пълнота на информацията е включен при допълване на Информацията по чл.99б от ЗООС.  

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

Съседните обекти не могат да бъдат засегнати отрицателно от дейността на Възложителя. 
Твърдението, че съседната сграда (бивш Домостроителен комбинат) е в процес на 

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

 
• Твърдението, че: 

 «определените външни граници на безопасната зона изглеждат нереалистични, предвид 
количествата на съхраняваните суровини и отпадъци» не почива на никаква експертиза и не е 
мотивирано с доказателства или изчисления.   

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

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

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

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

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

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

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

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

 
• По отношение възможността за замърсяване на съседни терени с тежки метали, в 

резултат на проливни дъждове следва да се има предвид следното: 
Техническия проект, който ще бъде внесен за разглеждане в един по – късен етап предвижда 

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

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

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

 
• Не са верни твърденията, че: 

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

 
• Няма законово изискване в Информацията по чл. 99б от ЗООС да се извършва оценка 

на опасността при транспортиране на суровините по пътната мрежа на града и 
Страната. 

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

 
По отношение на законосъобразността на Становището в Писмо с изх.№ 10-11-

7997/19.07.2018г. на община Стара Загора 
 

Абсолютно незаконосъобразно е крайното заключение на Община Стара Загора, че при 
работа на инсталацията или при възникване на аварийни ситуации е налице риск за съседните 
обекти, тъй като дейностите по съхранение и оползотворяване на оловосъдържащи и други опасни 
отпадъци на тази площадка са вече процедирани с Решение за преценка необходимостта от 
извършване на ОВОС № СЗ-67-ПР/2005г. на РИОСВ Стара Загора. В хода на тази  процедура, 
Община Стара Загора не е представила отрицателно становище, че не одобрява инвестиционното 
намерение (в противен случай Решението на РИОСВ би било отрицателно). След успешното 
преминаване на тази процедура по глава Шеста на Закона за опазване на околната среда, 
тогавашния оператор на същата площадка „Еко Трейд Газ“ ООД преотстъпва право на ползване на 
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нов оператор - „Еко Трейдинг Къмпани“ ООД, който по-късно придобива Разрешително № 13-ДО-
519-00 от 22.07.2015 г., изм. с Решение   № 13-ДО-519-01 от 04.04.2017 г. В това Решение, 
компетентния орган РИОСВ Стара Загора разрешава на Оператора съхраняване и оползотворяване 
на отпадъци с код 16 06 01* (оловни акумулаторни батерии) в количества до 200 тона, ведно с още 
285 тона други видове опасни отпадъци. Това Решение е в сила и до днес за площадката на 
Възложителя, т.е. извършването на дейностите по съхраняване и оползотворяване на 
оловосъдържащи отпадъци е законосъобразно. 

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

По отношение правоприлагането на чл. 14, ал.7 от НАРЕДБА за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., 
посл.изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.), „Компетентният орган или оправомощено от него 
длъжностно лице изпраща информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 ЗООС, представена като 
приложение към доклада за ОВОС, на министъра на вътрешните работи, на изпълнителния 
директор на Изпълнителна агенция по околна среда и на кмета на общината, на чиято 
територия се намира предприятието/съоръжението, а в случаите по чл. 94, ал. 2 ЗООС - на 
техните териториални подразделения, за представяне на становище по компетентност 
относно одобряване на местоположението и потвърждаване на безопасните разстояния, като 
определя срок за отговор не повече от 14 дни. 
В Становището на Община  Стара Загора, изх.№ 10-11-7997/19.07.2018г.,  нито едно от 
заключения/констатации не е мотивирано, възоснова на какви материално-правни норми е 
направено. Не е посочено на какво правно основание Община Стара Загора не одобрява 
местоположението на площадката. По-голямата част от изложените бележки нямат никакво 
отношение към представентата информация по чл. 99б от ЗООС. 
 Във връзка с гореизложените мотиви, считаме за разумно констатациите на община 
Стара Загора да не бъдат зачитани при вземане на решение за одобряване на 
инвестиционното предложение, тъй като са незаконосиобразни и неоснователни и най-вече - 
недоказани. 

 
         2.3. Основни характеристики  на инвестиционното предложение 
 Предвидени са следните строителни и технически решения, предмет на ИП: 

Инвестиционното предложение обхваща изграждане на цех за получаване на елементарно 
нерафинирано олово от отпадъчни суровини, които към момента нямат конкретно предназначение и 
се подлагат на дейности по депониране. Технологията е иновативна за Р България. Изпълнението на 
проекта включва изграждане на складови и производствени помещения,  доставка, монтаж и 
въвеждане в експлоатация на две пещи, за получаване и топене на олово, както следва: 

• Електродъгова пещ с максимален инсталиран производствен капацитет 5 t/24h (0,208 
t/h; 1800 t/y) 

• Късобарабанна пещ за максимален инсталиран производствен капацитет 3 t/24h (0,125 
t/h; 1080 t/y) 

 
Реализацията на проекта ще се осъществи в  поземлен имот 68850.112.5  по кадастралната 

карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, като площта на имота възлиза на 3363 m2. 
 
Етапа на строителството ще стартира с подготовката на терена, отнемане на хумусния 

пласт на почвата, изкопаване на изкопи за фундаменти, извършване на т.н. плитко фундиране, 
обратен насип, монтаж на металната конструкция на складовото стопанство и производственото 
помещение, монтаж на фасадни и покривни сандвич панели с високо топлоизолационни качества. 

В този етап ще се разработи трасето за довеждане на вода от водопровода на В и К ЕООД, 
както и за полагане на газово трасе за доставка на природен газ. 

Ще се изгради подземна комуникация и водоплътна изгребдна яма. 
Следва доставка и монтаж на оборудването – производствени агрегати – съоръжения за 

приготвяне на шихтата и ахранване на пещта, електродъгова и късобарабанна пещ, пречиствателно 
оборудване. 
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Експлоатация: 

 Основни характеристики на производствения процес  
 В етапа на експлоатация ще се обособят две технологични линии за производство на 
елементарно нерафинирано олово от олово съдържащи отпадъци (оловна шлака и оловни дроси и 
отпадъци от метален оловен скрап). 
В първата производствена линия, състояща се от електродъгова пещ ще се извършва извличане  на 
олово от следните отпадъчни суровини, които ще бъдат доставяни от външни доставчици, в т.ч. 
брокери и търговци на отпадъци: 
- Код 10 04 01* - Шлаки от първия и втория етап на производството – неразтворими в метала 
шлаки, получени при обработка на оловната стопилката с встъкляващи вещества при 
пирометалургични и химични процеси на получаване на оловото 
- Код 10 04 02* - дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство– получени при 
разтопяване и леене на оловото; представляват оксиди на оловото. 
- Код 10 04 04* - прах от отпадъчни газове – филтърни прахове от пречистване на отработени 
газове от различни етапи на производството на олово – включва уловен прах от техничните процеси 
на оловото както и прах от предварителното третиране на отпадъците (дробене и смесване). Улавя 
се от ръкавните филтри на обезпрашителните инсталации 
- Код 10 04 05* - други прахови частици и прах – фини прахови частици, уловени при 
пречистване на въздуха от общообменната вентилация, в т.ч. и при приготвянето на шихтата. Тук се 
включва и разпиления прах от шлака, събран чрез смитане/почистване на работните площадки. 
Улавя се от ръкавните филтри на общообменната (обезпрашителна) инсталация 
- Код 10 04 07* - утайки и филтърен кек от пречистване на газове – от работата на водните 
скрубери за пречистване на технологичните газове от термичния процес 
- Код- 19.12.11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране 
на отпадъци, съдържащи опасни вещества - Отпадъци от оловно-сулфатната фракция (оловна 
паста). Получават се при разкомплектоване с цел оползотворяване на НУБА извън площадката и се 
доставя от други оператори. 
 
Във втората линия (късобарабанна пещ) се оползотворяват следните отпадъци, доставяни от външни 
доставчици, в т.ч. брокери и търговци на отпадъци: 
- Код 17.04.03  - Олово – получено при ремонтни дейности и събаряне 
- Код 12 01 03  - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (оловни стружки) 
- Код 19.12.03 – Други цветни метали (олово) – получени при механично третиране на отпадъци 
 

При производството на олово в първата линия се използва процес на редукция на суровината 
в електродъгова пещ. Високата теmпература се постига чрез използване на 3 броя електроди и 
прилагане на ел.напрежение с голяма мощност (5 MWth) . Предварително от суровините се подготвя 
подходяща шихта (реакционна смес), като към самостоятелни или смес от гореизброените отпадъци 
се добавя редукционен агент (активен въглен) и други редуциращи и спомагателни реагенти – 
натриев карбонат, калциев оксид, натриев тетраборат (боракс) и др. Компонентите се смесват в 
миксер за прахообразни смеси и се подават автоматизирано в пещта. Шлаките и дросите 
представляват смес от различни оловни съединения главно оловен оксид PbO с остатъчни примеси 
от оловен сулфид PbS. С помощта на активния въглен се извършва редукция до елементарно олово, 
при което въглерода се окислява до въглероден диоксид. За да не се разпенва сместа се добавят 
противопенители /боракс/. Добавките от калциев оксид и натриев карбонат подпомагат образуване на 
шлаката и отделяне на оловото в дъното на пещта. Натриевия карбонат има също така 
неутрализиращо действие спрямо отделящите се при редукцията серни оксиди и така елиминира 
наличието на серни съединения в отпадъчните технологични газове. В електродъговата пещ 
протичат реакциите: 
PbO + C = Pb + CO 
PbO + CO = Pb + CO2 
PbS + CaO + CO = Pb + CaS + CO2 
PbS + Na2CO3 + C = Pb + Na2S + CO2 + CO 
 

При 13500 С химичното равновесие е изтеглено надясно със степен на конверсия на 
суровините над 97%. Уловените технологични газове от пещта последователно преминават през 
топлообменник за отнемане на акумулираната топлина, след това през батерия от ръкавни филтри за 
улавяне на унесения прах и сублимат от оловен сулфид и оловен оксид. При необходимост е 
предвидена възможност за монтиране на мокър скрубер след батерията от ръкавни филтри. Така 
пречистваните газове се заустват в атмосферата през комин с височина 12 м. 

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

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

 
Спомагателни дейности 
• Електроагрегат – работата на електродъговата пещ е свързана с консумация на голямо 

количество електроенергия. С цел обезпечаване на електроенергиийната независимост на 
инсталацията се планира изграждане на собствен електроагрегат, който да произвежда ел.енергия за 
производствени нужди (работа на елелктродъгова пещ). Като енергоносител ще се използва 
природен газ. Номиналната инсталирана топлинна мощност на агрегата ще възлиза на 5 MW th. 

• Охладителна система – горещите пещни газове напускат конвегтивната камера на пещта 
с температури над 1000 0С. За да не се компрометира работата на прахоулавящата камера, 
батерията от ръкавни филтри и мокрия скрубер за фино очистване на газовете от пещта е 
необходимо тази толина да бъде отнета. За целта, пещните газове преминават през топлообменник, 
където се охлаждат с оборотни охлаждащи води. Горещите води отдават топлината си във 
водноохладителна кула с принудително охлаждане в противоток с въздух, нагнетяван с вентилатор. 
Загубите от изпарение се попълват със свежи води, подавани с помпа от резервоара за свежа вода с 
обем 37 куб.м. 

• Пречиствателни съоръжения – Технологичните пещни газове от електродъговата пещ се 
подлагат на пречистване в автоматизирана система, състояща се от 3 степенна компоновка за 
пречистване, както следва: прахоулавяща камера за улавяне на едродисперсни прахове, батерия от 
ръкавни филтри за фино улавяне на прах, мокър скрубер с алкални добавки за улавяне на 
инхалабилна фракция прах и за улавяне на серни и азотни съединения (SOx и NOx). 

 
Складово стопанство 

 В предприятието са оформени различни по предназначение складови зони: за суровини и 
спомагателни материали; за образувани производствени и опасни отпадъци от дейността; междинни 
складове и за готова продукция.  
 
 Работен режим: 
  Инсталациите, вкл. след реализация на инвестиционното предложение, работят в 
непрекъснат режим с фонд работно време - 360 дни годишно. 
 
 

Работен персонал: 
 На обекта ще бъдат ангажирани около 5 работника. 
 
 

2.3.1. Основни суровини, спомагателни материали, горива и  природни ресурси.  
• Потребление на основните суровини, спомагателни материали и горива 

 
По време на строителството 

Използваните строителни материали ще са търговски продукти,  не се планира употребата на 
природни ресурси. Изкопаните земни маси ще се използват в обратни насипи на площадката. 

Необходимите за строителната и автомобилна техника горива – бензин и дизелово гориво – 
ще се зареждат извън обекта. Поддръжката на техниката (подмяна на масла и ремонти) също ще 
бъде организирана извън обекта. 

 
 По време на експлоатацията  
Годишното потребление на основните суровини и материали преди реализацията на 

инвестиционното предложение и след това е представено в Таблица  2.3.1-1 по-долу: 
 
Таблица 2.3.1-1. 

Суровина/материал Разходна 
норма, 
t/ед.прод 

Годишен 
разход, t 

Място на 
употреба 

Начин на 
съхранение 

Суровини: 

Шлаки от първия и втория етап 
на производството 100401* 

7 12600 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 
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Дроси и леки шлаки 100402* 7 12600 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

Прах от отпадъчни газове 
100404* 

7,5 13500 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

Други прахови частици и прах 
100405* 

10 18000 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

утайки и филтърен кек от 
пречистване на газове  100407* 

10 18000 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

Други отпадъци от механично 
третиране на отпадъци 191211* 

12 21600 Ел.дъгова пещ Закрит склад за 
суровини 

Олово 170403 1,1 1188 Късобарабанна 
пещ 

Закрит склад за 
суровини 

Стърготини, стружки и изрезки 
от цветни метали 120103 

1,2 1296 Късобарабанна 
пещ 

Закрит склад за 
суровини 

Други цветни метали 191203 1,2 1296 Късобарабанна 
пещ 

Закрит склад за 
суровини 

Спомагателни материали: 

Активен въглен 
0,35 

630 
Ел.дъгова пещ Закрит склад за 

суровини 

Na2CO3 
0,02 

36 
Ел.дъгова пещ Закрит склад за 

суровини 

CaO 
0,1 

180 
Ел.дъгова пещ Закрит склад за 

суровини 

Боракс 
0,02 

36 
Ел.дъгова пещ Закрит склад за 

суровини 
Горива: 
Природен газ 850 918000 Късобарабанна 

пещ 
Не се съхранява 
на площадката 

Природен газ 750 3 500 000 Електроагрегат Не се съхранява 
на площадката 

 
 

Суровините се доставят чрез специализиран транспорт от лицензирани транспортни фирми и 
се разтоварват в отделни секции в закрит склад за суровини. Подаването на суровините към 
производствената сграда се осъществява чрез челен товарач със специализирано закрито гребло. 
Приготвянето на шихтата се извършва непосредствено до електродъговата пещ и се подава в пещта 
автоматизирано. 

Част от използваните спомагателни материали са „опасни” вещества по смисъла на Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните вещества и  смеси. 

 В Таблица 2.3.1-2 са представени химичните вещества, които ще се използват при реализаця 
на ИП. Посочени са предвидения максимален годишен разход при максимален капацитет на 
инсталацията, CAS №,  и съответните им Н- фрази. Класификационните индекси на химичните 
вещества препарати и продукти са регламентирани с  Наредба за класифициране, опаковане и 
етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и смеси.  Подробната информация 
задължително се съдържа в  информационния лист за безопасност или сертификат, който 
задължително придружава всички доставяни химични вещества, препарати и продукти. 

 
Таблица 2.3.1-2. 

Наименование 

Потребл
ение 

t/y 
 

Място на 
използване CAS № Класификация Н – съвети за 

безопасност 

При строителство и монтаж 
Не е приложимо 

При експлоатация 
Активен въглен 630 П-во 7440-44-0 N/A Не се класифицира 

като опасен 

Калцинирана 
сода 36 П-во 215-137-3 N/A 

Н 319 – Предизвика 
силно дразнене на 
очите 

Негасена вар 180 П-во 1305-62-0 N/A H315 - Причинява 
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дразнене на кожата. 
H318 - Сериозно 
уврежда очите. 
H335 - Може да 
причини дразнене на 
дихателната система 

Боракс 36 П-во 1303-96-4 N/A 

Н360- Може да 
увреди 
оплодителната 
способност или плода 

Природен газ 4418000 П-во 74-82-8 Табл.2: т.18; 
Табл.1: Р2 

Flam. Gas 1 
H220 - Изключително 
запалим газ. 
H280 - Съдържа газ 
под налягане; може 
да експлодира при 
нагряване. 

 
Съхраняваните и използвани опасни материали, в т.ч. опасни отпадъци и горива   надхвърлят 

долния оценъчен праг, посочен в таблиците в част I и част II на Приложение № 3 от ЗООС, но са под 
горния оценъчен праг на същата таблица. По тази причина се налага провеждане на  процедура за 
одобряване на Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, 
непосредствено след издаване на Решение по ОВОС. 

  
• Наименование, количество и класификация на опасните вещества, характерни 

за инвестиционното предложение  
Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконните 

му актове са основата за управление на дейностите с опасни вещества. Цитираният закон определя 
като “опасни” вещества, препарати и продукти, притежаващи някое от следните качества: 
експлозивни, оксидиращи, запалими, корозивно действуващи, дразнещи, вредни, токсични, 
канцерогенни, сенсибилизиращи, мутагенни, опасни за околната среда. 

В Таблица 2.3.1-3 са представени опасните вещества и опасни отпадъци, които ще се 
използват при реализация на ИП. Посочени са техните CAS № и ЕО №. Класфикацията им по 
класове, рискови фрази и предупреждения за опасност е направена съгласно Регламент (ЕО) № 
1272/2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси 
(CLP). Подробната информация задължително се съдържа в  информационня лист за безопасност, 
който задължително придружава всички доставяни химични вещества, препарати и продукти. 

 
 Доставка, транспорт, съхранение и дейности с опасните вещества, предвидени с 
инвестиционното предложение. 
 Дейностите с опасни вещества  и продукти, извършвани в «РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ» ЕООД, са 
регламентирани с действащото законодателство. Всички химични вещества и препарати, 
включително горива и масла, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно 
ЗЗВВХВС, ще се доставят опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за 
безопасност. Съхранението им ще отговоря на условията за съхранение, посочени в 
информационните листове за безопасност. 
 Ще бъдат разработени и внедрени инструкции и ще се води отчет за: 

• консумация на суровини,  спомагателни материали и горива;  
• експлоатация и поддръжка на складовете/местата за съхранение и съблюдаване на 

изискванията към тях (виж табл. 2.3.1-1 по-горе); 
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Таблица 2.3.1-3. Опасни вещества и отпадъци, използвани в инсталацията и класификация по реда на глава Седма Раздел I на ЗООД 
 

Търговско 
наименование 

химично наименование 
на коформулантите CAS № ЕС № 

категория/категории на опасност съгласно 
Регламент (Е0)№1272/2008 за 

класифицирането,етикетирането и 
опаковането на вещества и 

смеси(С1_Р)(ОВ,1_353/1 от 31 декември 
2008г.) 

класифика
ция 

съгласно 
приложен

ие № 3 
чл.103,ал.
1,ЗООС 

проектен 
капацитет 

на 
технологич

ното 
съоръжени

е/съо 
ръжения( в 

тонове) 

налично 
количест

во (в 
тонове) 

физични 
свойства 

Опасни химични вещества и смеси 
Активен въглен Въглерод 7440-44-0 231-153-3 Не се класифицира като опасен N/A 10 0 тв. в-во 
Калцинирана 
сода Динатриев карбонат 215-137-3  215-137-3  Н 319 – Предизвика силно дразнене на очите N/A 2 0 тв. в-во 

Негасена вар Калциев оксид 1305-62-0 215-137-3  

H315 - Причинява дразнене на кожата. 
H318 - Сериозно уврежда очите. 
H335 - Може да причини дразнене на 
дихателната система 

N/A 10 0 тв. в-во 

Боракс Натриев тетраборат 1303-96-4 215-540-4 Н360- Може да увреди оплодителната 
способност или плода N/A 1 0 тв. в-во 

Природен газ Метан 74-82-8 200-812-7 

Flam. Gas 1  
H220 - Изключително запалим газ. 
H280 - Съдържа газ под налягане; може да 
експлодира при нагряване. 

Табл.2: 
т.18; 
Табл.1: Р2 

0,05 0 газ 

Опасни отпадъци приемани за опозотворяване и образувани от дейността 
Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 
опасни вещества 
или замърсени с 
опасни вещества  код 150110* 

 
H14 (9b); E2 0,1 0 

твърдо 
вещество 

Адсорбенти, 
филтърни 
материали  код 150202* H14  (9b); E2 0,2 0 

твърдо 
вещество 

Нехлорирани 
моторни, 
смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална код 130205* H14 (9b); E2 1 0 течност 
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основа 

Шлаки от първия 
и втория етап на 
производството 

Код  10 04 01*  H14 (9а)  (9b); Е1; Е2 150 0 
твърдо 

вещество 
дроси и леки 
шлаки от първия 
и втория етап на 
производство Код 10 04 02*  H14 (9b); (1) Е2 50 0 

твърдо 
вещество 

прах от 
отпадъчни газове 

Код 10 04 04* H14 (9а)  (9b); Е1; Е2 0,2 0 
твърдо 

вещество 
други прахови 
частици и прах 

Код 10 04 05*  
Н6 (2); 

H14 (9а)  (9b); 

 
Н2 

 
Е1;Е2 0,2 0 

твърдо 
вещество 

утайки и 
филтърен кек от 
пречистване на 
газове Код 10 04 07*  H14 (9а)  (9b); (2) Е1;Е2 0,2 0 

твърдо 
вещество 

Други отпадъци 
(включително 
смеси от 
материали) от 
механично 
третиране на 
отпадъци, 
съдържащи 
опасни вещества Код 19.12.11*   H14 (9b); (3) Е2 0,5 0 

твърдо 
вещество 

 
Забележки: 
(1) Съдържанието на Олово в отпадъците от дроси и леки шлаки не надвишава 20% 
(2) Отпадъците с код 100407* не съдържат кадмий, тъй като не са получени при процеси, свързани с пирометалургията на оловото. Това са отпадъци от 
собственото производство, връщани на рецикъл 
(3) Отпадъците с код 19.12.11* са получени при разкомплектоване на НУБА (оловни акумулаторни батерии). Представляват оловно-сулфатна паста, 
която не съдържа кадмий и бензо-(а)-пирени, а съдържанието на  олово не надхвърля 15 %. 
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Поименно изброени вещества в Таблица 2 на част 2 към Приложение 3 на ЗООС. 
На площадката се извършва  употреба на вещества/смеси,  поименно изброени в обхвата на 

таблицата в част 2 на Приложение 3 на ЗООС, както следва: 
- т.18- „…..природен газ“; 

Природния газ няма да се съхраняван на площадката, а ще бъде разположен в оборудване 
(тръбопровод). Ще се използва като енергоносител за производство на електрическа енергия в 
електроагрегат с мощност 5 MW, както и като гориво за подгряване на късобарабанната пещ. 
Количеството на природния газ, наличен в оборудване е определен експертно при установени 
дължина, диаметър, температура и работно налягане на газа и възлиза на 0,05 t. Това максимално 
количество природен газ, наличен на площадката съответства на 0,1% от минималното количество 
(50 t) определено в таблица 2 на част 2 към Приложение 3 на ЗООС. Тръбопровода за доставка на 
газ  ще бъде подземен и не би могъл да предизвика възникване на голяма аварии на територията на 
площадката или в съседен обект или да утежнят евентуално възникнала авария. По тези 
съображения, съгласно т.2 на Забележките към Таблицата, природния газ не следва да участва в 
изчисленията при определяне на рисковия потенциал на Предприятието. 
 

Вещества, вписани в Таблица 1 на част 1 към  Приложение 3 на ЗООС: 
Количествата на отделните вещества, попадащи в една или повече категории на опасност в 

обхвата на таблицата в част 1 на Приложение 3 на ЗООС са по-малки от стойностите на категориите 
на опасност в колони 2 и 3 на таблицата. По тази причина предприятието не може да бъде 
класифицирано като предприятие в нисък или висок рисков потенциал въз основа на наличните 
опасни вещества поотделно. 

 
Сумиране на опасни вещества: 
С цел улесняване изчисляването на коефициентите на опасност на отделните вещества и  смеси, 
обобщени данни за максималните капацитети, долния и горния оценъчен праг са представени в 
таблиците по-долу.  
 
Таблица А1 с обобщени данни за оценка наличие на нисък рисков потенциал  чрез сумиране 

Долен 
оценъчен 

праг
РЕЗУЛТА

Т

Долен 
оценъчен 

праг
РЕЗУЛТА

Т

Долен 
оценъчен 

праг
РЕЗУЛТА

Т
1 код 15 01 10* E2 0.1 - - - - 200 0.0005
2 код 15 02 02* E2 0.2 - - - - 200 0.001
3 код 13 02 05* E2 1 - - - - 200 0.005
4 код 10 04 01* Е1; Е2 150 - - - - 100 1.5
5 код 10 04 02* Е2 50 - - - - 200 0.25
6 код 10 04 04* Е1; Е2 0.2 - - - - 100 0.002
7 код 10 04 05* Н2; Е1;Е2 0.2 50 0.0040 - - 100 0.002
8 код 10 04 07* Е1; Е2 0.2 - - - - 100 0.002
9 код 19 12 11*  Е2 0.5 - - - - 200 0.0025

0.004 0 1.765

Опасности за ОС-
Е

СУМИРАНИ ИНДЕКСИ - НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ

№
Химично 

наименование/код 
на отпадъка

Класификация 
съгласно 

приложение № 3 
чл.103,ал.1,ЗООС

Максимал
ен 

капаците
т,t

Опасности за 
здравето-H

Физични 
опасности-P
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Таблица А2  с обобщени данни за оценка наличие на висок рисков потенциал  чрез сумиране 

Горен 
оценъчен 

праг
РЕЗУЛТА

Т

Горен 
оценъчен 

праг
РЕЗУЛТА

Т

Горен 
оценъчен 

праг
РЕЗУЛТА

Т
1 код 15 01 10* E2 0.1 - - - - 500 0.0002
2 код 15 02 02* E2 0.2 - - - - 500 0.0004
3 код 13 02 05* E2 1 - - - - 500 0.002
4 код 10 04 01* Е1; Е2 150 - - - - 200 0.75
5 код 10 04 02* Е2 50 - - - - 500 0.1
6 код 10 04 04* Е1; Е2 0.2 - - - - 200 0.001
7 код 10 04 05* Н2; Е1;Е2 0.2 200 0.001 - - 200 0.001
8 код 10 04 07* Е1; Е2 0.2 - - - - 200 0.001
9 код 19 12 11*  Е2 0.5 - - - - 500 0.001

0.001 0 0.8566СУМИРАНИ ИНДЕКСИ - ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ

№
Химично 

наименование/код 
на отпадъка

Класификация 
съгласно 

приложение № 3 
чл.103,ал.1,ЗООС

Максимал
ен 

капаците
т,t

Опасности за 
здравето-H

Физични 
опасности-P

Опасности за ОС-
Е

 
 
Използвани са емпиричните формули: 

q1 /Q+ q2 /Q+ q3 /Q <1, където q1,2,3 са максималните количества от съответното вещество, 
попадащо в дадената обследвана категория, а Q е долни (горния) оценъчен праг в колона 2 (колона 3) 
на таблица 1 в част 1 на Приложение 3 на ЗООС. За веществата, поименно изброени в част 2 на 
Приложение 3 на ЗООС се вземат праговите количества, посочени в колона 2, респ. колона 3 на 
Таблица 2. 
 
А) Сумиране на опасни вещества, изброени в част 2, които попадат в клас остра токсичност категория 
1, 2 или 3 (инхалаторен път), или специфична токсичност за определени органи, еднократна 
експозиция, Категория 1, заедно с опасни вещества, попадащи в раздел "Н" – вписвания от Н1 до Н3 
от част 1; 

Проверка нисък рисков потенциал: 
qi /Q =0.004  < 1, Предприятието не се класифицира с нисък рисков  потенциал по този 

критерий; 
Проверка висок рисков потенциал: 
qi /Q = 0.001 < 1, Предприятието не се класифицира с висок рисков потенциал по този критерий; 

 
Б) Сумиране на опасни вещества, изброени в част 2, които са експлозиви, запалими газове, запалими 
аерозоли, оксидиращи газове, запалими течности, самоактивиращи се вещества и смеси, органични 
пероксиди, пирофорни течности и твърди вещества, оксидиращи течности и твърди вещества заедно 
с опасни вещества, попадащи в раздел „Р – вписвания от Р1 до Р8 от част 1; 
Не са налице в-ва, попадащи в тази категория, с изключение на метан, който заема категория Р2, но 
поради неимоверно малкото количество, намиращо се в оборудване, същото е в количества под 2% 
от определената прагова стойност в таблиците към Приложение 3 на ЗООС и освен това не може да 
предизвика голяма авария в предприятието, да утежни възникнали големи аварии или да породи 
такава извън предприятието. По тези причини метанът не участва в изчисленията. 
 
В) Сумирането на опасни вещества, изброени в част 2, които се класифицират като опасни за водната 
среда, остра опасност, Категория 1, хронична опасност, Категория 1, или хронична опасност, 
Категория 2, заедно с опасни вещества, попадащи в раздел "Е" – вписвания Е1 и Е2 от част 1. 

 
Проверка нисък рисков потенциал: 
qi /Q = 1.765 > 1, Предприятието  се класифицира с нисък рисков  потенциал по този критерий; 
Проверка висок рисков потенциал: 
qi /Q = 0.8566 < 1, Предприятието не се класифицира с висок рисков потенциал по този 

критерий; 
 
Заключение:  
Предприятието притежава нисък рисков потенциал по отношение на употреба и 

съхранение на вещества, с категория на опасност „Опасни за околната среда“. 
 
• Потребление на топлоенергия 
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 Топлоенергия на площадката не се произвежда и не се употребява, тъй като не са 
инсталирани консуматори на топлинна енергия. 
 
 

Таблица 2.3.1-4. 
Консумация на топлоенергия за промишлени 
нужди  

Стойност 
(MW/ед.продукция) 

Годишно потребление 
MW/y 

Инсталациите не консумират топлоенергия - - 
 

• Потребление на електроенергия 
Захранването с електроенергия на площадката – за битови и промишлени цели, ще се 

осъществи чрез отклонение от площадковата електрозахранваща мрежа собственост на 
Електроразпределение ЕАД, като ще се изградят съответни трансформаторни съоръжения.  

 Експлоатация на инсталациите за производство на олово, в т.ч. и за спомагателни дейности 
се предвижда годишното потребление на електрическа енергия, както следва (табл. 2.3.1-5):  

 
Таблица 2.3.1-5 

Консумация на електроенергия за 
промишлени нужди  

Стойност 
(MW/ед.продукция) 

Годишно потребление 
MW/y 

Електродъгова пещ 2,2 3960 
Късобарабанна пещ - - 
За битови цели /осветление и др./  5 

 
 
• Водоснабдяване  
Към настоящия момент, площадката не е захранена с вода от В и К мрежата на град Стара 

Загора. Възложителя планира изграждане на трасе за полагане на водопровод на В и К ЕООД. До 
приключване на тези дейности и осигуряване на вода от градски водопровод, Възложителят ще 
разположи на площадката наземна цистерна с обем 37 куб.м., която ще бъде зареждана периодично 
чрез водоноски и която ще осигурява снабдяване на площадката с вода за санитарни и промишлени 
цели. 

За осъществяването на ИП ще се ползват: 
 вода за питейни нужди на персонала – ще се доставя чрез диспенсъри /без 

ограничение в количествата/ 
 вода за санитарни цели (за умивалници, бани и тоалетни) – снабдяването с вода за 

измиване на умивалници, бани и тоалетни ще се достави от наземната цистерна за 
вода за технологични и санитарни нужди 

 вода за производствени цели – за измиване на МПС и за допълване на загубите от 
изпарение в системата за охлаждане на пещта - ще се подава чрез помпи от 
наземната цистерна за вода за технологични и санитарни нужди 

 
По обективни причини и заради утежнената административна процедура по издаване на 
разрешително за водовземане от подземни води, Възложителят се отказва от ИП в частта, 
свързана с изграждане на собствен тръбен кладенец за добив на подземни води. 
 
 Необходимите количества вода в предприятието са дадени в таблицата (табл.2.3.1-6).  
 
 Таблица 2.3.1-6. 
Консумация на вода за промишлени нужди 
(охлаждане и измиване на МПС) 

Стойност (m3/единица продукция) 
Годишна консумация, m3/y 

- Охлаждане (електродъгова пещ) 5 m3/t Pb   (9 000 m3/y) 
- Измиване на МПС 500 m3/y 

за санитарни цели 200 m3/y 
 

В графично приложение Г2 е дадена схема на водоснабдяването на площадката. 
 
2.4. Очаквани отпадъци и емисии в резултат на реализацията на инвестиционното 

предложение 
2.4.1. Емисии в атмосферния въздух – вид, източници, пречиствателни съоръжения  
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• Емисии организирани източници 
При експлоатация на инсталациите  ще се отделят организирани емисии от въглероден оксид, 

азотни оксиди, серни оксиди и прах.  
 На площадката ще бъдат монтирани 4 точкови  източника на организирани емисии: 
• ИУ на електродъговата пещ: източник на емисии на прах, оловни аерозоли и серен 

диоксид. Предвижда се монтиране на пречиствателни съоръжения батерия ръкавни филтри и мокър 
скрубер (при необходимост); 

• ИУ на късобарабанната пещ: източник на горивни емисии: азотни и серни оксиди и 
въглероден диоксид, получени при изгаряне на природен газ. 

• ИУ на електроагрегата за производство на ел.енергия: източник на горивни емисии: 
азотни и серни оксиди и въглероден диоксид, получени при изгаряне на природен газ 

• ИУ на общообменна обезпрашителна вентилация в производственото помещение: 
източник на прах. Предвижда се монтаж на пречиствателно съоръжения ръкавен филтър. 

В таблицата по-долу са определени параметрите, дебита на технологичните газове и 
използваното гориво на посочените точкови източници - Таблица 2.4.1 -1.  
 Местоположението на изпускащите устройства е показано на графично приложение Г6 към 
ДОВОС. 
 
Таблица 2.4.1-1. 

Изпускащо 
устройство 
пореден № 

Източник на 
отпадъчни 

газове 

Максимален 
дебит на 
газовете 
(Nm3/h) 

Топлинна 
мощност 

 
(MW) 

Пречиствателно 
съоръжение 

Вид на 
горивото 

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(m) 

1 ЕД пещ 9000 5 
Ръкавни 

филтри;Мокър 
скрубер 

- 12 

2 КБ пещ 3000 2,5 - Природeн газ 12 
3 Ел.агрегат 2000 5 - Природeн газ 3 

4 
Обезпрашит

елна 
инсталация 

10000 - Ръкавен филтър - 6 

 
Разгледани са следните замърсители: 
 Серни оксиди (SOx); 
 Азотни оксиди (NOx); 
 Въглероден оксид (CO); 
 Прах (ФПЧ10); 
 Живак (Hg); 
 Олово (Pb); 
 Мед (Cu); 
 Кадмий (Cd); 
 Арсен (As); 
 Общ органичен въглерод (TVOC); 
 Дибензофурани/Дибензодиоксини (PCDD/F). 

 
Максималните емисии за електроагрегата и за обезпрашителната инсталация са определени 

по норми за допустими емисии в димни газове (НДЕ в [mg/Nm3]) от Наредба № 1/2005 - Норми за 
допустимите емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и 
дейности с неподвижни източници на емисии. 

 За определяне максималните очаквани емисии на електродъговата и късобарабанната пещи 
са използвани НДЕ, определение в новите Заключения за НДНТ при производството на цветни 
метали. 

 Очакваните емисии на замърсители са обобщени в Таблица 2.4.1-2.а-в. 
 
Таблица 2.4.1-2а. Емисии отделяни от ИУ на площадката организирано 

№ Източник на отпадъчни 
газове 

Азотни оксиди Серни оксиди Въглероден оксид Прах 
C E C E C E C E 

НДЕ НДЕ НДЕ НДЕ 
mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s 

1 Електродъгова пещ 0 0,000 350 0,875 0 0,000 4 0,010 
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2 Късобарабанна пещ 250 0,208 35 0,029 100 0,083 4 0,003 
3 Електроагрегат 250 0,139 35 0,019 100 0,056 0 0,000 
4 Обезпраш. инсталация 0 0,000 0 0,000 0 0,000 5 0,014 

 
 
 
Таблица 2.4.1-2б. Емисии отделяни от ИУ на площадката организирано 

№ Източник на отпадъчни 
газове 

Живак Олово Мед Кадмий 
C E C E C E C E 

НДЕ НДЕ НДЕ НДЕ 
mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s 

1 Електродъгова пещ 0,05 0,00013 1 0,003 1 0,003 0,05 0,00013 
2 Късобарабанна пещ 0,05 0,00004 1 0,001 1 0,001 0,05 0,00004 
3 Електроагрегат 0 0,00000 0 0,000 0 0,000 0 0,00000 
4 Обезпраш. инсталация 0 0,00000 1 0,003 0 0,000 0 0,00000 

 
 
Таблица 2.4.1-2в. Емисии отделяни от ИУ на площадката организирано 
№ Източник на отпадъчни 

газове 
Аресен TVOC PCDD/F 

C E C E C E 

НДЕ НДЕ НДЕ 
mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s 

1 Електродъгова пещ 0,05 0,00013 40 0,100 1E-07 2,5E-10 
2 Късобарабанна пещ 0,05 0,00004 40 0,033 1E-07 8,33333E-11 
3 Електроагрегат 0 0,00000 0 0,000 0 0 
4 Обезпраш. инсталация 0 0,00000 0 0,000 0 0 

 
• Неорганизирани емисии 

Основните източници на неорганизирани емисии са: 
 автотранспорта на площадката и 
  доставката на суровини от складовете към производствените мощности;  

 
Площадката на предприятието ще бъде изцяло бетонирана с водонепропусклив бетон  (с 

малки озеленени участъци, образуващи зелен пояс около оградата) и поддържана в много добро 
състояние, което в значителна степен намалява неорганизираните реемисии на прах. 

Източници на миризми на площадката не могат да се формират, поради отсъствието на 
вещества, които да формират такива миризми. Нито един от използваните суровини, спомагателни 
материали  и горива и нито един от образуваните отпадъци или емисии във въздуха/водите не следва 
да се разглежда като потенциален източни на миризми. 

С много условности, като потенциален източник на миризми може да се разглежда 
водоплътната изгребна яма, доколкто в нея постъпват БФ отпадъчни води. Поради силното им 
разреждане с водите от измиване, образуване на миризми е много малко вероятно, главно и поради 
капсуловаността на ямата. 

Разпространението на миризмите, ако такива бъдат формирани все пак, ще бъде локално, 
няма да достига жилищни зони или съседни имоти. 

Схема на местата с възможна поява на неорганизирани емисии и неприятни миризми е дадена 
в графично приложение Г7 към ДОВОС. 

• Емисии при аварийни ситуации 
При аварии, емисиите на вредни вещества са от възникване на пожар (умишлен или 

неумишлен) или от прах, оловосъдържащ – при наличие на ураганни ветрове и компрометиране на 
покривната конструкция на склада за съхраняване на оловосъдържащи отпадъци, използвани като 
суровини - Таблица 2.4.1-3.  
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Таблица 2.4.1-3. Емисии при аварии и причини 

Емисии Причини 

При пожар или експлозия на природен газ: 
CO2, СО и УОС като диоксини и фурани 

Не спазване на правилата за 
безопасност 

Прах, съдържащ оловни аерозоли Ураганни ветрове и компрометиране 
покривната конструкция на склада 

 
Производствения процес не е свързан с употреба на запалими, горими, експлозивни суровини 

и спомагателни материали. Никой производствен процес не крие рискове от пожар или експлозия.  
Наличието на трасе за доставка на природен газ за електроагрегата и късобарабанната пещ 

предполага аварийни ситуации, свързани със запалване и/или експлозия на природен газ. 
Възможността от възникването на пожар или експлозия в резултат употребата на природен газ 

се намалява при:  
• прилагане на вътрешни правила за безопасност и на правила за проверка на 

оборудването и превантивна поддръжка; 
• връзка със специализираните районни противопожарни звена 
Количеството на емисиите, зависи от големината на аварията, т.е. от продължителността й и 

от количеството вещество участващо в аварията, като на риск е подложен само персонала, 
непосредствено зает с дадената операция. В специалната част на ДОВОС, касаеща аварийно 
планиране и рискове от големи аварии с ОВХ или опасни отпадъци е направена качествено-
количествена оценка на емисиите от оловосъдържащи прахове, които биха постъпили в атмосферата 
при природни катаклизми, свързани с поява на ураганни ветрове и пряко засягане на складовете на 
площадката. 

 
2.4.2. Отпадъчни води. Количество и състав на отпадъчните води по потоци – 

промишлени, битово-фекални и дъждовни. Пречиствателни съоръжения.  
Инвестиционното предложение предвижда на площадката  на „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ” ЕООД 

да да се формират три потока отпадъчни води –производствени, битово-фекални и дъждовни. 
Охлаждащите води са включени в хидрооборотен цикъл и не се заустват.  

 
Производствени отпадъчни води 
Промишлени води от инсталацията за пв-о на олово не се образуват. От площадката, 

промишлени отпадъчни води се формират единствено от измиване /саниране/ на колелата и рамата 
на МПС, доставящи суровини и извеждащи готова продукция. От естакадата за измиване (с 
водоструйка), през сифони, ПОВ постъпват във водоплътната изгребна яма с обем V=20 m3, в която 
постъпват и БФОВ. 

Според ИП, количествата на промишлените отпадъчни води ще възлизат на Q макс.ден = 1.38 
m3/24 h, Q ср.год. = 500 m3/y.  

Канализационната схема на площадката е представена в графично приложение Г3. 
Не се предвижда третиране на промишлените отпадъчни води на площадката. 
 
Битово – фекални води 
Битово-фекалните (БФ) отпадъчни води ще се формират от  санитарно-битовите помещения – 

бани, умивалници и тоалетни, намиращи се в битовата сграда. Формираният БФ поток от мивки и бани 
се събира посредством канализационна тръба и се довежда до една водоплътна изгребна яма с обем 
V=20 m3, в която ще постъпва смесен поток БФ и промишлени отпадъчни води.  Ямата периодично се 
изгребва от специализирана фирма, с която Операторът ще сключи договор за извършване на 
комунални услуги. БФ отпадъчни води от ямата ще се транспортират от контрагента до ГПСОВ Стара 
Загора за обезвреждане при наличие на актуален договор. 

Според ИП, количествата на БФ отпадъчни води ще възлизат на Q макс.ден = 0,55 m3/24 h, Q 
ср.год. = 200 m3/y.  

Канализационната схема на площадката е представена в графично приложение Г3. 
Не се предвижда третиране на БФ отпадъчни води на площадката. 
 
Дъждовни води 
Дъждовните води ще се отвеждат разсъсредоточено, т.е. чрез попиването им в почвата. Това 

е възможно, тъй като около оградата на площадката е оформено пространство с почвена покривка, в 
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което ще бъде залесена растителност за формиране на плътен зелен пояс. В този участък  не е 
налице бетонова/асфалтова настилка, което позволява просмукване на дъждовните води в почвата.   
Не е изградена и не се предвижда изграждането на дъждовна канализация и отвеждане на дъждовни 
води от площадката. 
 

 
2.4.3.  Отпадъци 
2.4.3.1. Вид, количество и класификация на генерираните отпадъци 
Прегледът на дейностите, предвидени с инвестиционното предложение и  представената от 

Инвеститора подробна технология на работа  позволяват да се направи прогноза и оценка за 
видовете и количествата отпадъци, които ще се генерират на площадката на предприятието при 
монтажните дейности и експлотацията при реализация на ИП.  

Посочените количества отпадъци при експлоатация се отнасят за цялостната дейност на 
предприятието  преди и след реализацията на инвестиционното предложение. 

Изпълнението на дейностите, предвидени с Инвестиционното предложение, предполага 
генерирането на следните видове отпадъци:  

• Отпадъци, генерирани по време на строителството на инсталациите и 
обслужващите съоръжения: 

Таблица 2.4.3-1.Генерирани отпадъци при строителство и монатж на оборудване 

Вид Наименование Код* Количес
тво, т Дейности  

Строител
ни 

 

Почва и камъни, различни 
от упоменатите в 17 05 03 17 05 04 10 Оползотворяване на площадката в 

обратни насипи 

Желязо и стомана 17 04 05 5 
Предавани за дейности по 
оползотворяване на оторизирани 
фирми 

Бетон 14 01 01 15 Оползотворяване на площадката в 
обратни насипи 

 

*Кодът е определен по Приложение №1 към чл.5, ал. 1 на Наредба № 2 за класификация на 
отпадъците.  
 

Временното съхранение на производствените отпадъци, генерирани по време на монтажа, ще 
се извършва на обособена временна площадка. Те  своевременно ще се извозват и ще се предават 
на лицензиран оператор за оползотворяване, а тези, закоито е предвидено в ПУСО – ще се влагат на 
площадката за изпълнение на обратни насипи. 
 
 
Табл. 2.4.3.-2.  Генерирани отпадъци при експлоатация 

Вид Наименование Код* Количес
тво, т Начин на третиране 

О
П

А
С

Н
И

 

Шлаки от първия и втория 
етап на производството  100401* 10800 

Събиране и временно съхранение. 
Предаване на лицензиран 
оператор за 
оползотворяване/обезвреждане 

Дроси и леки шлаки от 
първия и втория етап на 
производство 100402* 10800 

Събиране и временно съхранение. 
Предаване на лицензиран 
оператор за 
оползотворяване/обезвреждане 

Прах от отпадъчни газове  100404* 1800 

Събиране и временно съхранение. 
Предаване на лицензиран 
оператор за 
оползотворяване/обезвреждане 

Други прахови частици и 
прах  100405* 1800 

Събиране и временно съхранение. 
Предаване на лицензиран 
оператор за 
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оползотворяване/обезвреждане 

Утайки и филтърен кек от 
пречистване на газове  100407* 1800 

Събиране и временно съхранение. 
Предаване на лицензиран 
оператор за 
оползотворяване/обезвреждане 

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

130205* 5 
Събиране и временно съхранение. 
Предаване на лицензиран 
оператор за оползотворяване 

Опаковки съдържащи 
опасни вещества или 
замърсени с опасни 
вещества 

15 01 10* 10 
Събиране и временно съхранение. 
Предаване на лицензиран 
оператор за оползотворяване. 

Адсорбенти,  филтриращи 
материали, кърпи за 
изтриване и предпазни 
облекла, замърсени с 
опасни вещества 

150202* 10 
Събиране и временно съхранение. 
Предаване на лицензиран 
оператор за оползотворяване 

Луминесцентни търби и 
др.отпадъци съдържащи 
живак 

200121* 0,1 
Събиране и временно съхранение. 
Предаване на лицензиран 
оператор за оползотворяване 

ТБО Смесени битови отпадъци 20 03 01 10 Депониране на депо за ТБО  
 

Образуваните от дейността отпадъци ще се съхраняват временно на специално обособени за 
целта складове и площадки. Склада за отпадъци ще бъде с обособени секции за избягване 
смесването на различните видове отпадъци; всяка секция ще бъде означена с табела, указваща вида 
и кода на съхраняваните отпадъци и тяхното максимално количество. Всички съоръжения за 
съхранение и работа с отпадъци ще са поставени върху трайна настилка, в помещения без врезка с 
канализацията на площадката и странична изолация, резистентна на въздействието на съхранявания 
отпадък. 

В графично приложение Г9 към ДОВОС е представена подробна Схема на площадките за 
предварително съхраняване на отпадъци. 

 
2.4.4. Енергетични замърсители: шум, вибрации, вредни лъчения. Вид и характеристики. 

Шум 
Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ” 

ЕООД. Основните източници на шум в околната среда са производствения корпус, в които е 
монтирано технологичното оборудване, а именно: 

- Електродъгова и късобарабанна пещи, ведно с инсталация за приготвяне, дозиране, 
смесване и подаване на шихта, 

- Съоръжения на обезпрашителна инсталация и пречиствателни съоръжения (нагнетяващи 
и засмукващи вентилатори), компресори и др., излъчващи шум в околната среда. 

- Механизация и МПС, доставящи суровини, спомагателни материали и извеждащи готова 
продукция и отпадъци. 

Машините от технологичното оборудване поотделно са обезшумени конструктивно до най-
ниската възможна степен и са спазени изискванията за монтаж. 

 За ограничаване разпространението на шума, излъчван от пещите и от електроагрегата, ще 
бъдат изградени шумозащитни съоръжения в производствения корпус, а електроагрегата ще бъде 
поставен в специален шумопоглъщащ кожух.  

Акустичната среда зависи в голяма степен и от шума, генериран от транспортния трафик по 
съседните пътни участъци. При направения оглед на място не се установи какъвто и да е трафик по 
четвъртокласния път, разположен източно на площадката, което е благоприятно за общата акустична 
среда на района. Наличието на плътна бетонова ограда и зелен пояс от дървета от към всички страни 
на самата площадка, ще способстват снижение на шумовите нива. 

• По време на монтажа на съоръженията  
Шумовият режим, създаван в околната среда по време на монтажа, се формира от шума, 

излъчван от монтажната техника и тежката строителна механизация – автобетонпомпи, автокранове и 
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фандроми. Шумовите нива могат да варират в широки граници в зависимост от шумовите 
характеристики на отделните машини, коефициента на едновременна работа, моментното техническо 
състояние на машините, различно ниво на експозиция, квалификация на обслужващия персонал и др. 
Шумовото натоварване е съсредоточено в границите на площадката, но при по интензивна работа 
може да бъде надвишена нормата от 70 dB/A, което обаче ще бъде епизодично в рамките на светлата 
част на денонощието. 

 
• По време на експлоатация 

Шумовият режим, създаван в околната среда от дадено промишлено предприятие, се 
формира от шумовите източници, разположени както в помещенията, така и на открито,  на 
площадката на предприятието. 

 
Основни източници на шум в предприятието ще са машините в производствения корпус, в по-

малка степен вентилаторите на пречiствателните съоръжения и електроагрегата.  
Очакваните еквивалентни нива на шум, излъчен от всички основни източници на шум в 

помещенията ще са в диапазона от 75 dBA до 80 dBA.  
Шумът от производствените помещения, преминал в свободното пространство, е в пряка 

зависимост от броя, вида и акустичните характеристики на източниците на шум, от параметрите на 
помещенията и звукоизолиращата способност на ограждащите им конструкции и др.  

Изграждането на строителните конструкции и съоръжения  ще бъде осъществено съгласно 
действащата в страната ни нормативна уредба, свързана с проектирането, експлоатацията и 
строителството на промишлени сгради. Материалите, използвани за строителството на сградите ще 
отговарят на нормативните изисквания по отношение на сигурността. Строителната конструкция ще е 
изпълнена по класическите методи на строителство (от бетон, метални елементи, стенни и покривни 
конструкции и «сандвич» панели). Очаква се ограждащите конструкции да са с необходимата 
звукоизолация и шумът, емитиран в околната среда, да е с нива под допустимите за промишлени 
територии.  

Не се предвижда монтиране на външни източници на шум на територията на промишлената 
площадка. Следователно не се очаква промяна на съществуващия шумов режим.  
 

Вибрации 
Възможно е по време на монтажа да се получават вибрации от отделни машини – главно 

хидрочук и ескаватор, но вибрационното натоварване е кратковременно  и засяга само работния 
персонал. 

При експлоатация в предприятието има вибрации при различни машини и агрегати: машината 
за шихтоване, смесване, дозиране и подаване на шихта към електродъговата пещ,  по-слабо – при 
работа на късобарабанната пещ, породено от пламъчното горене на природен газ в бридовата 
горелка на пещта. Вибрационното натоварване е съсредоточено в работната среда и не може да се 
експонира извън границите на площадката. 

 
Вредни лъчения  
Обектът не се явява източник на вредни лъчения към околната среда. Само в  производствен 

участък на електродъговата пещ  е възможно епизодично възникване na електроиндукционни полета, 
свързани с работата на електродъговата пещ. Това е възможно да се случи само при пуск на 
съоръжението. Риска е единствено за работещите и ще бъде оценен преди въвеждане в експлоатация на 
оборудването. Риск за околната среда няма. 

 
2.5. Риск от аварии 

 В „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ” ЕООД ще разработи и внедри План за действия при бедствия, 
аварии и катастрофи, съгласуван с РСПБЗН Стара Загора, включващ следните елементи: 

• Действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за 
аварията; 

• Действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на 
аварията; 

• Действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за 
евакуация; 

• Действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на 
персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията; 

• Действия на обществените служби за спешни действия ( напр. „Спешна медицинска 
помощ”, „Пожарна и аварийна безопасност”); 

• Помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; 
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• Действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните 
околности, предизвикани от аварията; 

• Поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; 
• Актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, 

ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори. 
 Възможните аварии, които могат да възникнат на площадката са: 

• Измерени концентрации на вредните вещества над разрешените нива; 
• Непланирана емисия;  
• Смущения или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при 

което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване; 
• Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е 

застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно; 
• Пожар; 
• Природно бедствие (проливни дъждове/снеготопене) 

 
 Наличието на опасни отпадъци, класифицирани с опасности за околната среда и притежаващи 
т.н. приведена класификация Е1/Е2 в количества над долния, но под горния оценъчни прагове в 
таблицата в част 1 на Приложение 3 на ЗООС, налага одобряване на Доклад за политиката за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества (ДППГА). В ДППГА ще бъде разработена 
пълна оценка на риска от възникване на големи аварии с участието на опасни вещества. 
 Наличието на нисък рисков потенциал на Предприятието изисква от Оператора да оцени риска 
за възникване на големи аварии и да предложи мерки за намаляване на риска и мерки за овладяване 
на възникнали аварийни ситуации. 

Съгласно потвърдената от МОСВ класификация, Предприятието се класифицира с нисък 
рисков потенциал по отношение на съхраняване на оловосъдържащи отпадъци, класифицирани с 
категория на опасност «Опасни за околната среда» Е2 – възможност за дълготрайно неблагоприятно 
въздействие върху водните организми. 

Тъй като опасностите от дейността на Предприятието касаят риск за околната среда по 
отношение на възможност за дълготрайно неблагоприятно въздействие върху водните организми, то 
изследването и анализа на рисковете трябва да бъдат проведени в тази насока. 
Трябва да се отбележи, че за площадката не съществува риск, по отношение на: 
• Възникване на взрив 
• Експлозии 
• Пожари 

 
От друга страна, внимателния анализ и направения визуален обход на района на 

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

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

 
Идентифицираните опасности, които имат потенциал да предизвикат големи аварии по 

смисъла на т.54а на § 1 от глава  “Допълнителни разпоредби” на ЗООС на територията на 
«РЕСАЙКЪЛ КЪМПАНИ “ ЕООД са: 

 
• Разпиляване на оловосъдържащи отпадъци, в резултат на природни катаклизми (ураганни 
ветрове) 
 
 Имайки предвид планираното високото ниво на техническо поддържане и технологично 
обслужване на съоръженията в „Цеха за производство на олово“ може да се приеме, че факторите, 
които могат да доведат до голяма авария или да утежнят последствията от нея са: 
- Ураганни ветрове или ветрове с висока скорост 
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• Формиране на залпова емисия силно замърсени води, в резултат на наводнение или обилно 
снеготопене 
 
Причина за подобен тип аварии могат да бъдат : 
- Проливни валежи или обилно снеготопене 
 

В Информацията по чл.99 б от ЗООС са подробно разгледани тези два типа аварии, като е 
оценен риска за всяка една от тях и са построени математически модели за оценка на безопасните 
разстояния. Съгласно приложените мотиви се налага мнението че зоните на авариите се ограничават 
в рамките на площадката. 

Установи се по безспорен начин, че максималните възможни последици за персонала, 
населението и околната среда от аварии, определени по реда на чл. 99 б от ЗООС, не могат да 
причинят загуба на човешки живот, травми или други последици за здравето извън територията на 
обекта, поради количеството и физикохимичните характеристики на наличните опасни вещества, 
отдалечеността от строежи първа, втора и трета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство 
на територията, а също и отдалечеността от жилищни сгради, сгради и съоръжения за обществено 
обслужване, както и производствени сгради, инсталации, съоръжения и прилежаща инфраструктура. 

В тази връзка, Операторът не планира изграждане на локална система за оповестяване, 
съгласно изискванията на чл. 35, ал.3, т от Закона за защита при бедствия. 
 

Инициатори на големи аварии от типа: злоумишлени (терористични) действия, човешка грешка 
или нарушаване на мерките за безопасна експлоатация на съоръженията и/или отказ на оборудване 
нямат потенциал да предизвикат голяма авария, тъй като не са в състояние да предизвикат 
разпрашаване на наличните на площадката прахообрани материали /оловосъдържащи отпадъци/. 
  Евентуален взрив на взривно устройство (терористичен акт/саботаж), поставен в склада за 
съхраняване на оловосъдържащи отпадъци не може да предизвика масово разпиляване на прах, 
главно поради факта, че оловосъдържащите отпадъци, които се използват като суровини за п-вото на 
олово в електродъговата пещ се доставят в насипно състояние, но с голям гранулометричен състав и 
само по себе си тези отпадъци са с голямо относително тегло (тежки са, лесно се утаяват) и трудно 
биха образували унес, който да се разпространи извън площадката, или още повече да достигне 
съседни обекти или най-близките жилищни зони, отстоящи на повече от 0,8 км от площадката. 

Човешка грешка или нарушаване на мерките за безопасна експлоатация на съоръженията 
и/или отказ на оборудване ще доведе до крупна производствена авария, чийто последици биха се 
ограничили в рамките на площадката. Същите ще засегнат наличния персонал, но не представляват 
заплаха за най-близко разположените съседни оператори или за здравето на населението в кв. АПК 
на гр. Стара Загора.  

 
С други думи не може да се говори за „големи аварии“ по смисъла на ДР на ЗООС.  

 
3. ПРОУЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И/ИЛИ АЛТЕРНАТИВИ НА ТЕХНОЛОГИИ И МОТИВИТЕ 
ЗА НАПРАВЕНИЯ  ЗА ИЗБОР ЗА ПРОУЧВАНЕТО, ИМАЙКИ ПРЕДВИД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО “НУЛЕВА” АЛТЕРНАТИВА.  

 
3.1. “Нулева” алтернатива (Съществуващо положение)  

 «Нулева алтернатива» означава да не бъде реализирано производството в «РЕСАЙКЪЛ 
КОМПАНИ» ЕООД и да не се изпълни инвестиционната програма на фирмата. Това би довело до 
липса на реализация на един екологосъобразен проект, който дава възможност да бъдат 
оползотворявани отпадъци, които към настоящия момент нямат конкретно предназначение. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за добив на олово от 
оловосъдържащи отпадъци с производствен капацитет до 5 t олово за денонощие и инсталация за 
добив на олово чрез рециклиране на оловни отпадъци с производствен капацитет до 3 t олово за 
денонощие ; Повишава се адаптивността на фирмата към променящата се конюктура на пазара.  

Реализацията на ИП не води до влошаване качеството на околната среда или засягане в 
недопустима степен на защитени обекти. Емисиите към околната среда и въздействието им върху нея 
ще бъдат в рамките на допустимите. 

По никакъв начин няма да бъде засегнато населението на гр. Стара Загора. 
Няма предпоставки от ситуационно и  законово естество, които да  налагат «Нулева 

алтернатива».  
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„Нулевата алтерантива” не е благопириятна и от социална гледна точка, тъй като ще се 
пропусне възможността за осигуряване на нови работни места и възможността за добавена стойност 
– преки и косвени данъци към общинския и Републиканския бюджет. 

 
3.2. Алтернативи по местоположение  

Имотът, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение,  е част от 
южната промишлена зона на гр. Стара Загора, в имот, отреден за извършваната дейност по 
събиране и временно съхраняване, и третиране на отпадъци от производствени и опасни 
отпадъци. 

 Предвидено е ИП да се развие в нов изграден производствен корпус и ново складово 
стопанство, което е най-благоприятно от гледна точка потенциални емисии към околната среда.  

 Площадката отстои на 0,8 кm от най-близкия жилищен квартал на  на гр. Ст. Загора.  
Местоположението на площадката е изключително благоприятно от гледна точка на 

транспортна локация – намира се в централен икономически район на Р България, има удобен излаз 
спрямо пътната мрежа. В района са налице и други преприятия в областта на цветната и черната 
металургия – това е предпоставка за подготвени кадри и готов «know –how”. 
  Реализацията на ИП не води до засягане на защитени обекти: защитени зони и територии, 
СОЗ около водоизтоници за питейно водопотребление, източници на минерални води, водни обекти, 
предоставени за общо водовземане и ползване и принадлежащите земи към тях,  леглата на реките в 
естествено състояние и бреговете на реките. 
Инвеститотът не е разглеждал друга алтернатива по отношение на местоположението на площадката, 
тъй като: 

• ПИ 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора – предмет на 
настоящата оценка е отдаден под наем на Инвеститора в дългосрочен аспект 

• Имотът се намира в силно урбанизирана зона (южна индустриална зона на гр. Стара Загора) и 
реализацията на ИП няма да доведе до повишен антропогенен натиск върху околната среда 

• За ПИ 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора са 
процедирани дейностите по събиране, временно съхраняване и третиране на производствени 
и опасни отпадъци, при това в количества, надвишаващи количествата на отпадъците, 
описани в настоящото инвестиционно предложение 

• ИП би се реализирало във възможно най-кратки срокове, поради наличната инфраструктура 
• Площадката е изключително подходяща от гледна точка на разположението, поради наличе на 

транспортни коридори за доставка на суровини и спедиция на готова продукция 
• Дейностите по времено съхраняване и третиране на оловосъдържащи отпадъци върху 

обследваната площадка вече са процедирани с Решение за преценка необходимостта от 
ОВОС и е налице издадено Разрешително за третиране на отпадъци РД-13-ДО-519-
01/04.04.2017г. 
 
Предвид гореизложените мотиви, считаме, че не се налага алтернатива за местоположение.
   

 
3.3. Алтернативи по технологични особености  на инвестиционното предложение 

Инвеститорът е разгледал 2 технологични алтернативи, свързани с производство на 
нерафинирано олово посредством оловосъдържащи отпадъци: 

Технологична алтернатива „Електродъгова пещ“ и „късобарабанна пещ“: 
При тази алтернатива високата температура за протичане на термохимичните процеси на редукция се 
осигуряват от електрическа дъга, протичаща между трите електрода на електродъговата пещ при 
прилагане на напрежение с подходяща големина. Така нагретите суровини влизат във 
взайнодействие при което оловните соли /оксиди, сулфати, карбонати/ се редуцират, като се отделя 
елементарно олово. При този процес няма горивен процес и технологичните газове не са замърсени 
със СО, SO2 и NOx. Технологията е изключително благоприятна тъй като количеството на емисиите в 
атмосферния въздух са ограничени да технологичния минумум. 
 В късобарабанната пещ се зареждат оловни отпадъци (оловен скрап), който се стапя под 
действие на топлината, получена при изгаряне на природен газ в пещта. Стопеното олово се отлива в 
калъпи. При този процес се етделят единствено димно газове от изгарянето на природния газ. 

 
Технологична латернатива „Пещ тип Вагрянка“: 
Това е остаряла технология на добив на олово както от оловни руди, така и от 

оловосъдържащи отпадъци. Това е пирометалургичен способ на работа. Необходимата топлина се 
осигурява от съдържащия се в шихтата (реакционната смес) кокс, който освен редуциращ агент, 
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изпълнява функция на гориво. В тази пещ шихтата непрекъснато се подава от гърловината на пещта. 
В противоток в основата на пещта се вдухва въздух, който се използва за изгаряне на кокса в 
шихтата. Отделената топлина предизвиква реакция между оловосъдържащите отпадъци и кокса, като 
се извършва термохимична редукция и се отделя елементарно олово. 

Основен недостатък на процеса е трудния контрол и слабата възможност за автоматизация на 
пещта както и огромните количества емисии от СО, SO2 и NOx и необходимостта от сложни и скъпи 
пречиствателни съоръжения (задължително този тип пещи се комплектоват с елекрофилтри). 

 
Възложителят е избрал Технологична алтернатива „Електродъгова пещ“ и „Късобарабанна 

пещ“, поради по-екологосъобразната работа на техниката, лесното пречистване на замърсените 
технологични газове и по-ниската себестойност на единица продукция. 

 
3.4. Оценка на съответствието на инвестиционното предложение с «най-добрите 

налични техники» (НДНТ). 
 В обхвата на Приложение №4 към ЗООС (инсталации, подлежащи на разрешаване чрез 
издаване на Комплексно разрешително) се класифицира  Инсталацията  за  производство на 
нерафинирано олово, състояща се от: 

• електродъгова пещ с капацитет над 5 t/денонощие:  
т.2.5., буква а) производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 
2.3 и 2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, 
химични или електролитни процеси; 

 
• късобарабанна пещ с капацитет 3t/денонощие : 

т.2.5., буква а) производство на необработени метали, различни от изброените в т. 2.2, 
2.3 и 2.4, от руди, обогатени продукти или отпадъци от метали чрез металургични, 
химични или електролитни процеси; 

По-долу е представена информация за съоръженията, източници на емисии,вкл. отпадъци 
характерни за производството и/или консуматори на вода, топло/електроенергия, хим.вещества/смеси 
с препратка на кое от описаните в заключенията съоръжения съответства ( номер на страница, 
раздел, точка от BREF документа Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Non-
Ferrous Metals Industries, 2017г.  

За сравнение е използвано и Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1032 на Комисията от 13 
юни 2016 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) в цветната 
металургия съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. 

Отчетени са и изисквания на основните ръководства от т. н. “хоризонтални ВАТ”, а именно: 
- Reference Document on Best Available Techniques in the Waste Water and Waste Gas Treatment 

(BREF Code CWW). Публикуван е и Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Common 
Waste water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, Final draft July 2014, 

- Reference Document on Best Available Techniques on Emssions from Storage (BREF Code ESB); 
 

Дозиране и шихтоване - Спомагателните процеси на дозиране и смесване са същите, както 
тези в т. 2.5.1.5. на стр. 69 от BREF документа. Използваната техника на зареждане на суровините в 
пещта съответства на описаната на  стр. 73, в т.2.5.1.13 от същия документ. 

Редукционно топене и производство на нерафинирано олово от оповосъдържащи 
отпадъци: Производствените процеси, свързани с получаване на олово от олово съдържащи 
отпадъци са подробно описани в т. 5.1.3.5. (стр. 510) от BREF документа. 

Добавянето на калцинирана сода или други алкални добавки към шихтата е описано като 
техника за намаляване емисиите на серен диоксид в отработените технологични газове в т.5.3.2.5 на 
стр. 541 от BREF. В същата точка се разглежда и възможността за дълбоко очистване на газовете от 
серни оксиди чрез използва на мокри скрубери с алкални добавки /натриева основа или хидратна 
вар/. 

Прилаганите техники за намаляване емисиите във въздуха от прах, метали, серни оксиди, 
TVOC и PCDD/F са описани в BREF както следва: 

- Ръкавен филтър: т.2.12.4.3 (стр.122) и т.2.12.5.1.4 (стр. 133) от BREF документа; 
- Мокър скрубер: т.2.12.5.1.6. (стр. 14) и т.2.12.5.2.2. (стр. 145) от BREF документа; 

допълнително е разгледан мокър скрубер с добавяне на алкални агенти (калциев хидроксид – 
варно мляко) като техника за намаляване съдържанито на серни оксиди в технологичните 
газове (стр. 164, т.2.12.5.4.4.) 
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ОЦЕНКА И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАЙ-ДОБРИ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ 
 
 С оглед доказване прилагането на НДНТ е извършено сравнение на изискванията на BREF 
документа и ВАТ-файловете с прилаганите техники при прозиводството на олово в предлаганата от 
Инвеститора технология. Разгледани са изискванията за прилагане на общи и специфични техники. За 
всяка приложима техника е посочено изискването на Заключенията за прилагане на НДНТ, както и 
предвидените от Оператора техники. За всяка техника са представени доказателства за прилагането 
й, като е дадено експертно заключение доколко тази техника съответства на съответните изисквания. 
 

- ОБЩИ ТЕХНИКИ 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 1: С цел подобряване на общите екологични показатели, НДНТ е въвеждането и спазването на 
система за управление на околната среда (СУОС). 
 
Използвани техники: 
След издаване на комплексно разрешително, Операторът ще разработи СУОС, отговаряща на 
условията, заложени в КР, в която ще бъдат обединени всички елементи на НДНТ 1 от Решението. 
 
Оценка на съответствието: Техниката е приложима и ще бъде приложена при въвеждане на 
инсталацията в експлоатация. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 2: С цел ефективно използване на енергията, НДНТ е да се използва подходяща комбинация от 
посочените по-долу техники. 
 
 
Използвани техники: 

• Утилизиране на топлина (напр. пара, гореща вода, горещ въздух) от отпадна технологична 
топлина – уловената отпдъчна топлина на вентилационните газове от електродъговата пещ 
ще се утилизира за отопление на производствените помещения през отоплителния сезон. 

• Подходяща изолация за оборудването, подложено на висока температура, като тръби за пара 
и гореща вода – топлообменната апаратура, в т.ч. и технологичните пещи ще бъдат изолирани 
към ОС, с цел намаляване загубите на толина 

• Използване на високоефективни електрически двигатели, оборудвани със задвижване с 
променлива честота, за оборудване като вентилатори – оборудването е комплектовано с 
инвенторни ел.двигатели със задвижване на променлива честота 

 
 
Оценка на съответствието: Техниката е приложима и ще бъде приложена при въвеждане на 
инсталацията в експлоатация. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 3: С цел подобряване на общите характеристики на околната среда, НДНТ е да се гарантират 
устойчиви технологични процеси чрез използване на система за управление на технологичния процес 
заедно с комбинация от посочените по-долу техники: 
 
Използвани техники: 

• Инспектиране и подбор на изходните материали според процеса и прилаганите техники за 
намаляванена емисиите – планира се прилагане на входящ контрол на всички суровини 

• Системи за претегляне и измерване на суровините – планира се употреба на прецизни 
електронни везни за претегляне и точно дозиране на суровините 

• Непрекъснат мониторинг на температурата на пещта, налягането на пещта и дебита на газа – 
производственото оборудване е снабдено с модерна и надеждна система за контрол и 
мониторинг на ключови параметри 

• Непрекъснат мониторинг на тока, напрежението и температурите на електрическия контакт 
при електролитни процеси – контрола на напрежението в електродите на електродъговата 
пещ е непрекъснат и се определя и регулира от температурата в топлината зона 
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• Мониторинг и контрол на температурата в топилните пещи с цел да се предотврати 
образуването на изпарения на метали и метални оксиди от прегряване – предвижда се 
непрекъснат автоматизиран мениторинг на температурата в пещта 

 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на Заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 4: С цел намаляване на организираните емисии на прах и метали във въздуха, НДНТ е да се 
прилага система за управление на поддръжката, която разглежда по-специално ефективността на 
системите за намаляване на запрашеността като част от системата за управление на околната среда 
 
Използвани техники: 
Предвижда се прилагане на техника, свързана с употреба на обезпрашителна технологична и 
общообменна вентилация при разтоварване, подготовка и подаване на суровините за преработка. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на Заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 5: С цел предотвратяване или, когато това не е практически изпълнимо, намаляване на 
дифузните емисии във въздуха и водата, НДНТ е дифузните емисии да се улавят възможно най-близо 
до източника и да се пречистват. 
 
Използвани техники: 
Всички смукателни въздуховоди на обезпрашителната система ще се разположат до източниците на 
обраузване на дифузни емисии. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 6: С цел предотвратяване или, когато това не е практически изпълнимо, намаляване на 
дифузните емисии на прах във въздуха, НДНТ е да се изготви и осъществи план за действие, насочен 
към дифузните емисии на прах, като част от системата за управление на околната среда (вж. НДНТ 1), 
като включва двете мерки, посочени по-долу: 
а) установяване на най-значимите източници на дифузни емисии на прах (като се използва например 
стандарт EN 15445); 
б) определяне и прилагане на подходящи  действия и техники за предотвратяване или намаляване на 
дифузни емисии през определен период от време. 
 
Използвани техники: 
Операторът прилага техника, свързана с изготвяне на план, включващ мерки за намаляване на 
дифузните източници на емисии от прах, който ще бъде разработен като неразделна част от СУОС. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 7: С цел предотвратяване на дифузните емисии от съхранението на суровини, НДНТ е да се 
използвакомбинация от посочените по-долу техники. 
 

• Затворени сгради или силози/контейнери за съхранение на прахообразни материали като 
концентрати,флюси и фини материали 

• Съхранение на закрито на материали, които не създават прах, като концентрати, флюси, 
твърди горива,материали в насипно състояние, кокс и вторични суровини, съдържащи 
разтворими във вода органични съединения 

• Устройства за засмукване и отвеждане на прах/газ, монтирани на местата на прехвърляне и 
разтоварване на прахообразни материали 

• Редовно почистване на участъка за съхранение и, при нужда, овлажняване с вода 
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Използвани техники: 
Всички суровини, спомагателни материали и реагенти ще се съхраняват в закрити складови 
помещения, с плътна земна основа от трайна настилка и странична изолация, без връзка с 
канализацията. В помещенията за съхранение на суровини и спомагателни материали ще е 
монтирана обезпрашитена инстлация за улавяне и пречистване на прах, формиран при разтоварване 
или манипулиране. 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 8: С цел предотвратяване на дифузните емисии от манипулирането и транспортирането на 
суровини, НДНТ е да се използва комбинация от посочените по-долу техники. 

• Закрити конвейери за манипулиране на материали в твърдо състояние, които не създават 
прах 

• Подходящи контейнери при боравене с гранулирани материали 
• Намаляване до минимум разстоянията, на които се транспортират 
• Намаляване до минимум на скоростта на спускане или височината на свободно падане на 

материалите 
• Измиване на колелата и рамата на превозните средства, използвани за доставка или 

манипулиране на прахообразни материали 
 
Използвани техники: 
Прехвърлянето на прахообразните суровини и материали от складовете за съхранението им до 
производствените помещения ще се извършва с челен товарач със специаализрано закрито гребло. 
Приготвянето на шихтата и смесването на отделните компоненти ще се извършва автоматизирано, 
като е предвидена възможност за улавяне на праховите емисии в обезпрашителната инсталация. 
Зареждането в пещта ще се извършва периодично чрез подходящ контейнер при минимално 
разстояние на подаване на шихтата в зареждащия отвор на пещта. 
Предвидена е възможност за измиване на гумите и рамата на МПС, напускащи площадката. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на Заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 9: С цел предотвратяване или, когато това не е практически изпълнимо, намаляване на 
дифузните емисии от производството на метали, НДНТ е да се оптимизира ефективността на 
улавянето и третирането на отпадъчни газове посредством комбинация от посочените по-долу 
техники: 

• Използване на закрита пещ с надлежно проектирана система за обезпрашаване или 
изолиране на пещта и другите технологични възли с адекватна вентилационна система 

• Улавяне на прах или изпарения, когато се извършва прехвърляне на прахов материал (напр. 
отворите за зареждане и изпускане на пещта, покрити улеи) 

• Оптимизиране на конструкцията и действието на смукателните и вентилационните системи за 
улавяне на изпарения от мястото на подаване на суровината и от отвора за изпускане на 
горещия метал, щайна или шлаката и придвижването им по покрити улеи 

• Третиране на уловените емисии в подходяща система за намаляване на емисиите 
 
Използвани техники: 
Електродъговата пещ, избрана от Оператора е от закрит тип, като смукателния вентилатор за 
отработени пещни газове създава достатъчна тяга за увличане на праховите частици на вход при 
зареждане на пещта. Това осигурява ефективно отвеждане на емисиите както на вход, така и тези, 
образувани в хода на електро-термичния порцес. Предвидена е възможност за улавяне на 
изпаренията и от  отвора за изпускане на щейна и шлаката. Уловените газове се третират 
последователно в  топлообменник за намаляване на температурата им, в батерия от ръкавни филтри 
и в мокър скрубер, което осигурява високоефективно пречистване. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на Заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 10: НДНТ е извършването на мониторинг на емисиите от комините във въздуха най-малко с 
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посочената по-долу честота и в съответствие с европейските стандарти (стандарти EN). Ако не 
съществуват стандарти EN, НДНТ е използването на стандартите на ISO, национални или други 
международни стандарти, които гарантират предоставянето на данни с равностойно научно качество 

• Прах – веднъж/годишно (съгл.забележка 1 под черта, инсталацията не е източник на големи 
емисии и по тези съображения отпада необходимостта от извършване на непрекъснат 
мониторинг) 

• Антимон и съединенията му – употребяваните за п-во на олово суровини не съдържат Sb и 
неговите съединения, освен това в НДНТ 96 и НДНТ 97 от Заключенията не са посочени 
рефентни стойности за концентрации на този елементи и неговите съединения в отработените 
технологични газове от производството 

• Арсен и съединенията му – веднъж/годишно 
• Кадмий и съединенията му – веднъж/годишно 
• Мед и съединенията му – веднъж/годишно 
• Олово и съединенията му – веднъж/годишно 
• Живак и съединенията му – веднъж/годишно 
• Серен диоксид – веднъж годишно (съгл.забележка 1 под черта, инсталацията не е източник на 

големи емисии и по тези съображения отпада необходимостта от извършване на непрекъснат 
мониторинг) 

• Азотни оксиди – неприложимо; касае се само за пирометалургични процеси при които се 
използва гориво /най-често кокс/ В разглеждания случай се касае за електро-термичен процес, 
при който не се образуват азотни оксиди. 

• TVOC - веднъж годишно (съгл.забележка 1 под черта, инсталацията не е източник на големи 
емисии и по тези съображения отпада необходимостта от извършване на непрекъснат 
мониторинг) 

• PCDD/F - неприложимо; касае се само за пирометалургични процеси при които се използва 
гориво /най-често кокс/ и  които пирометалургични процеси се водят при температури до 
8500С, за които има данни в научната литература, че е възможно образуване на 
дибензофурани и дибензодиоксини. В разглеждания случай се касае за електро-термичен 
процес, при който няма възможност за тяхното образуване. 

 
 
Използвани техники: 
Операторът ще изпълнява определения мониторинг с определената честота. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 11: С цел намаляване на емисиите на живак във въздуха (различни от тези, които се отвеждат 
към инсталацията за сярна киселина) от пирометалургични процеси, НДНТ е да се използва една от 
посочените по-долу техники или и двете. 

• Използване на суровини с ниско съдържание на живак, включително чрез сътрудничество с 
доставчиците с оглед на отделянето на живака от вторичните суровини 

• Използване на адсорбенти (напр. активен въглен, селен) в комбинация с филтруване на праха 
 
Използвани техники: 
Всички доставяни суровини за преработка и получаване на олово са с ниско съдържание на живак, 
което ще бъде доказвано с анализно свидетелство от акредитирани лаборатории. Очакваното 
съдържание на живак в технологичните газове няма да надвишава 0,05 mg/Nm3 
 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 12: С цел да се намалят емисиите на SO2 от отпадъчни газове с високо съдържание на SO2 и 
да се избегне генерирането на отпадъци от системата за пречистване на димни газове, НДНТ е 
оползотворяването на сярата посредством производството на сярна киселина или течен SO2. 
 
Използвани техники:  
Описаната в НДНТ техника е приложима само при инсталации за производство на мед, олово, 
първичен цинк, сребро, никел и/или молибден по пирометалургичния метод, при който се употребяват 
сярасъдържащи суровини/руда, в резултат на пърженето на които се отделят серни оксиди. В 
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прилаганата от Оператора техника не се употребяват сулфидни суровини/руди и серен диоксид не се 
емитира от процеса. 
Допуска се при определени случаи минимално съдържание на PbS, като за улавяне на сярата в тези 
случаи се предвижда добавяне в шихтата на определени количества натриев карбонат, който свързва 
сярата в Na2S и по този начин препятства емисиите на SO2. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 13: С цел предотвратяване на емисиите на NOX във въздуха от даден пирометалургичен 
процес, НДНТ е да се използва една от посочените по-долу техники. 

• Горелки с ниски емисии на NOX 
• Газокислородни горелки 
• Рециркулация на димни газове (обратно през горелката, за да се намали температурата на 

пламъка) в случай на газокислородни горелки 
 
 
Използвани техники: 
Описаните техники са приложими единствено при пирометалургични процеси, при които високата 
температура се постига за сметка на топлина, образувана при горене на горива. В електродъговите 
пещи, топлината се постига за сметка на прилагане на ел.ток с голямо напрежение при отсъствие на 
горивни процеси и липса на възможност за емисии на NOx.  
В късобарабанната пещ ще се използват нискоемисионни газови горелки за природен газ. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 14: С цел предотвратяване или намаляване на генерирането на отпадъчни води, НДНТ е 
използването на една или на комбинация от няколко  техники. 
 
Използвани техники: 
Инсталацията за пв-о на олово не е източник на производствени отпадъчни води. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 15: С цел предотвратяване на замърсяването на водата и намаляване на емисиите във водата, 
НДНТ е да се отделят потоците отпадъчни води, които не са замърсени, от потоците отпадъчни води, 
които се нуждаят от пречистване. 
Използвани техники: 
Инсталацията за пв-о на олово не е източник на производствени отпадъчни води. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 16: НДНТ е да се използва ISO 5667 за вземане на проби от водата и да се следят емисиите 
във водата на мястото, на което емисиите се отделят от инсталацията, най-малко веднъж месечно (1) 
и в съответствие със стандартите EN. Ако не съществуват стандарти EN, НДНТ е използването на 
стандартите на ISO,национални и други международни стандарти, които гарантират предоставянето 
на данни с равностойно научно качество. 
 
Използвани техники: 
Инсталацията за пв-о на олово не е източник на производствени отпадъчни води. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 



Допълнен ДОВОС  на Инвестиционно предложение: ”Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 
68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора 

 

Инвеститор: „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ” ЕООД, гр. Свищов 
   

38 

НДНТ 17: С цел намаляване на емисиите във водата, НДНТ е да се третират течовете при 
съхранението на течности и отпадъчните води от производството на цветни метали, в това число от 
етапа на промиване в рамките на процеса във велцпещ, и да се отделят металите и сулфатите чрез 
комбинация от посочените по-долу техники. 
 
 
Използвани техники: 
Инсталацията за пв-о на олово не е източник на производствени отпадъчни води. По тези причини не 
се предвиждат дейности по третиране на отпадъчни води. 
 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 18: С цел намаляване на емисиите на шум, НДНТ е да се използва една или комбинация от 
посочените по-долу техники. 

• Ограждане на шумните инсталации или съставни елементи със звукопоглъщащи конструкции 
• Използване на противовибрационни подпори и връзки за оборудването 
• Разположение на шумоотделящите машини за насочване на шума 

 
Използвани техники: 
Всички източници на промишлен шум, както и всички движещи се части на апарати ще бъдат 
монтирани в закрити производтсвени помещения с шумоизолационен екран /сандвич панели за 
изграждане на халетата/. Всички машини и оборудване, в които има въртящи се части и елементи ще 
бъдат монтирани върху противовибрационни опори. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 19: С цел намаляване на емисиите на миризми, НДНТ е да се използва една или комбинация 
отпосочените по-долу техники. 

• Подходящо съхранение и манипулиране на материали с миризми. 
• Свеждане до минимум на използването на материали с миризми 
• Внимателно проектиране, експлоатация и поддръжка на всяко оборудване, от което могат да 

бъдат отделени емисии на миризми 
• Техники, включващи използването на камера за доизгаряне на горивна смес или филтруване, 

в това число биофилтри 
 
Използвани техники: 
Операторът  прилага техника, свързана с избягване употребата на материали и суровини – източници 
на миризми. По тези съображения не се очаква излъчване на миризми от площадката 
 
Оценка на съответствието: Прилаганата техника съответства на Заключенията за НДНТ. 
 

- СПЕЦИФИЧНИ ТЕХНИКИ 
 
Решението формулира следните специфични техники за производството на олово: 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 90. С цел предотвратяване или намаляване на дифузните емисии от подготовката (като 
измерване, смесване, дозиране, раздробяване, рязане, сортиране чрез пресяване) на първични и 
вторични материали (с изключение на батерии), НДНТ е да се използва една или комбинация от 
посочените по-долу техники. 

• Конвейер в затворено изпълнение или пневматична система за пренасяне на прахообразни 
материали 

• Оборудване в затворено изпълнение. Когато се използват прахообразни материали, емисиите 
се улавят и отвеждат към система за намаляване на емисиите 

• Смесването на суровините се извършва в затворено помещение 
 
Използвани техники: 
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Операторът  прилага техника, свързана с пренос на суровини и материали от складовите помещения 
в производствените такива, посредством челен товарач със специално гребло от затворен тип. 
Съхраняването, смесването и преработването на суровините се извършва в затворени помещения, 
като са монтирни системи за ефективно прахоулавяне. Смесването също се извършва в затворено 
помещение и оборудване 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техника съответстват на Заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 91. С цел предотвратяване или намаляване на дифузните емисии от предварителната 
обработка на материали (като сушене, демонтиране, агломерация, брикетиране, гранулиране и 
раздробяването на батерии, сортиране чрез пресяване и класифициране) в производството на 
първично и вторично олово и/или калай, НДНТ е да се използва едната или и двете посочени по-долу 
техники. 
 
Използвани техники: 
Операторът не извършва дейности по сушене, демонтиране, агломерация, брикетиране, гранулиране 
и раздробяването на батерии, сортиране чрез пресяване и класифициране. 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 92. С цел предотвратяване или намаляване на дифузните емисии от операции по зареждане, 
топене и изпускане при производството на олово и/или калай и от операции по предварително 
обезмедяване в производството на първично олово, НДНТ е да се използва подходяща комбинация 
от посочените по-долу техники. 

• Уплътнено оборудване за зареждане със система за засмукване на газове 
• Работа на пещта и пренос на газ в условията на подналягане и при достатъчна скорост на 

отвеждане на газа, за да се избегне създаването на налягане 
• Затворено помещение 
• Поддържане на температурата в пещта на най-ниското изисквано ниво 
• Смукатели над зоната за зареждане и изпускане, свързани със система за филтриране 

 
Използвани техники: 
Всички технологични съоръжения свързани с процеса на производство на олово са надеждно 
уплътнени и снабдени със ефективна система за засмукване и отвеждане за пречистване на 
технологичните газове. Осигурено е подналягане и достатъчна скорост на газовите емисии, 
отвеждани в пречиствателните съоръжения, което гарантира висока степен на улавяне на емисиите 
от пещта. Температуртата в пещта се контролира автоматизирано, съгласно производствената 
програма. Налице са смукатели в зоните на зареждане и изпускане на шлака и стопилка. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 93. С цел предотвратяване или намаляване на дифузните емисии от претопяването, 
рафинирането и леенето в производството на първично и вторично олово и/или калай, НДНТ е да се 
използва комбинация от посочените по-долу техники. 

• Смукателен чадър върху тигелната пещ или котел, свързан със смукателна система 
• Капаци за затваряне на котела по време на реакциите за рафиниране и добавяне на химикали 
• Смукателен чадър със смукателна система над улеите и местата за изпускане 
• Контрол на температурата на стопилката 
• Затворени механични черпаци за изгребване на прашни дроси/остатъци 

 
 
Използвани техники: 
Налице са смукатели в зоните на зареждане и изпускане на щейна, както и над улеите за насочване 
на стопилката. При процеса се котролира температурата на изпусканата стопилка. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
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НДНТ 94. С цел намаляване на емисиите на прах и метали във въздуха от подготовката на 
суровините (като получаване, манипулиране, съхранение, измерване, смесване, дозиране, сушене, 
раздробяването, рязане и сортиране чрез пресяване) в производството на първично и вторично олово 
или/и калай, НДНТ е да се използва ръкавен филтър.  
Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на прах във въздуха от подготовката на суровините в 
производството на първично и вторично олово и/или калай:  
Прах ≤ 5 mg/Nm3 
Използвани техники: 
На обезпрашитената инсталация е монтирана батерия от ръкавни филтри, с висока степен на улавяне 
на прах и метални частици, при което ще бъде достигната НДНТ-СЕН≤ 5 mg/Nm3 прах. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 95. С цел намаляване на емисиите на прах и метали във въздуха от подготовката на батерии 
(раздробяване, сортиране чрез пресяване и класифициране), НДНТ е да се използва ръкавен филтър 
или мокър скрубер. 
Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на прах във въздуха от подготовката на батерии 
(раздробяване, сортиране чрез пресяване и класифициране): 
Прах ≤ 5 mg/Nm3 
 
Използвани техники: 
Операторът не извършва дейности по сушене, демонтиране, агломерация, брикетиране, гранулиране 
и раздробяването на батерии, сортиране чрез пресяване и класифициране. 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 96. С цел намаляване на емисиите на прах и метали във въздуха (различни от онези, които се 
отвеждат към инсталацията за сярна киселина или течен SO2) от зареждането, топенето и 
изпускането в производството на първично и вторично олово и/или калай, НДНТ е да се използва 
ръкавен филтър. 
Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на прах и олово във въздуха (различни от онези, които 
се отвеждат към инсталацията за сярна киселина или течен SO2) от зареждането, топенето и 
изпускането в производството на първично и вторично олово и/или калай: 
Прах ≤ 4 mg/Nm3 
Pb ≤ 1 mg/Nm3 

Съгласно забележка 2 под черта, се установяват норми за следните метали: 
Cu ≤ 1 mg/Nm3 

As ≤ 0.05 mg/Nm3 
Cd ≤ 0.05 mg/Nm3 
 
Използвани техники: 
На елетродъговата пещ е монтирана батерия от ръкавни филтри, както и мокър скрубер, с висока 
степен на улавяне на прах и метални частици, при което ще бъде достигната НДНТ-СЕН от Прах ≤ 4 
mg/Nm3 ,  Pb ≤ 1 mg/Nm3,  Cu ≤ 1 mg/Nm3,  As ≤ 0.05 mg/Nm3 , Cd ≤ 0.05 mg/Nm3 
 

 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 97. С цел намаляване на емисиите на прах и метали във въздуха от претопяване, рафиниране 
и леене в производството на първично и вторично олово и/или калай, НДНТ е да се използват 
посочените по-долу техники: 

• За пирометалургични процеси: да се поддържа температура на стопилката на възможно най-
ниското ниво според етапа на процеса в комбинация с ръкавен филтър 

• За хидрометалургични процеси: да се използва мокър скрубер 
 

Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на прах и олово във въздуха от претопяването, 
рафинирането и леенето в производството на първично и вторично олово и/или калай 
Прах ≤ 4 mg/Nm3 
Pb ≤ 1 mg/Nm3 
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Съгласно забележка 2 под черта, се установяват норми за следните метали: 
Cu ≤ 1 mg/Nm3 

As ≤ 0.05 mg/Nm3 
Cd ≤ 0.05 mg/Nm3 
 
Използвани техники: 
На късобарабанната пещ (инсталация, която не е обхваната от Приложение 4 на ЗООС, поради 
недостигнат прагов капацитет) не се предвижда монтаж на ръкавни филтри, или други пречиствателни 
съоръжения, тъй като гориво се използва природен газ, като нагряването се извършва с димни газове, 
които преминават през конвекционна камера на пещта, а не през реакционно-топилната зона. По този 
начин те не унасят прах или оловни аерозоли и не се замърсяват в производствения процес. По тези 
съображения отпада необходимостта от употреба на пречиствателни съоръжения. При този работен 
режим, Операторът счита, че определените НДНТ-СЕН ще бъдат спазени както следва: Прах ≤ 4 
mg/Nm3 ,  Pb ≤ 1 mg/Nm3,  Cu ≤ 1 mg/Nm3,  As ≤ 0.05 mg/Nm3 , Cd ≤ 0.05 mg/Nm3 
 

 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 98 С цел намаляване на емисиите на органични съединения във въздуха от процеса на сушене 
и топене на суровините при производството на вторично олово и/или калай, НДНТ е да се използва 
една или комбинация от посочените по-долу техники. 

• Подбор и подаване на суровини според пещта и използваните техники за намаляване на 
емисиите 

• Оптимизиране на условията на горене с цел намаляване на емисиите на органични 
съединения 

• Камера за доизгаряне на горивна смес или регенеративен термичен окислител 
 
Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на TVOC във въздуха от процесите на сушене и 
топене на суровини в производството на вторично олово и/или калай: 
TVOC ≤ 40 mg/Nm3  
 
Използвани техники: 
Използваните от Оператора техники за намаляване на емисиите на органични съединения във 
въздуха от процеса на сушене и топене на суровините при производството на вторично олово е 
използване на суровини (отпадъчна шлака), които не съдържат органични вещества, както и 
избягване употребата на органични добавки при приготвяне на шихтата, а също и избягване 
процесите на горене (електродъгова пещ). 
Прилаганите техники ще доведат до спазване на НДЕ от TVOC ≤ 40 mg/Nm3  
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 99. С цел намаляване на емисиите на PCDD/F във въздуха от топенето на суровини за 
вторично олово и/или калай, НДНТ е да се използва една или комбинация от посочените по-долу 
техники. 

• Подбор и подаване на суровини според пещта и използваните техники за намаляване на 
емисиите 

• Използване на системи за зареждане с добавяне на малки количества суровини при 
полузатворени пещи 

• Вътрешна горивна система  за топилни пещи 
• Камера за доизгаряне на горивна смес или регенеративен термичен окислител  
• Избягване на смукателни системи с високо натрупване на прах за температури > 250 °C  
• Бързо охлаждане  
• Впръскване на адсорбиращ агент в комбинация с ефективна система за улавяне на прах  
• Използване на ефективна система за улавяне на прах 
• Впръскване на кислород в горната зона на пещта 
• Оптимизиране на условията на горене с цел намаляване на емисиите на органични 

съединения 
 
Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на PCDD/F във въздуха от топенето на суровини за 
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вторично олово и/или калай 
PCDD/F≤ 0,1 ng/Nm3 
 
Използвани техники: 
Операторът прилага комбинация от техники, свързани с подбор и подаване на суровини, според типа 
на пещта, несъдържащи органични вещества, които са потенциални източници на диоксини и 
дибензофурани. При късобарабанната пещ е организирана вътрешна горивна система, като се 
избягва преминаване на горещите димни газове през топилната зона на пещта. На газохода на 
електродъговата пещ е монтиран топлобменник за ударно охлаждане на технологичните газове, в 
комбинация със ефективна система (батерия ръкавни филтри и мокър скрубер) за улавяне на прах. 
С тази комбинация от техники се постига спазване на НДНТ-СЕН за PCDD/F≤ 0,1 ng/Nm3 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 100. С цел предотвратяване или намаляване на емисиите на SO2 във въздуха (различни от 
онези, които се отвеждат към инсталацията за сярна киселина или течен SO2) от зареждането, 
топенето и изпускането в производството на първично и вторично олово и/или калай, НДНТ е да се 
използва една или комбинация от посочените по-долу техники 

• Алкално извличане от суровини, съдържащи сяра под формата на сулфат 
• Сух или полусух скрубер  
• Мокър скрубер 
• Стабилизиране на сярата на етапа на стопяването 

 
Свързани с НДНТ емисионни нива за емисии на SO2 във въздуха (различни от онези, които се 
отвеждат към инсталацията за сярна киселина или течен SO2) от зареждането, топенето и изпус 
кането в производството на първично и вторично олово и/или калай 
SO2 ≤ 350 mg/Nm3 
 
Използвани техники: 
Прилагат се комбинация от две техники: Използване на мокър скрубер с добавка на негасена вар, 
която се превръща в хидратна вар и рекация на хидратната вар със серните оксиди до калциев 
сулфат /гипс/. Допълнително в шихтата се добавя калцинирана сода за стабилизиране на сярата и 
превръщането й в шлака. Така се постига спазване на  НДНТ-СЕН за SO2 ≤ 350 mg/Nm3 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 101. С цел предотвратяване замърсяването на почвата и подпочвените води от операции по 
съхраняване, раздробяване, сортиране чрез пресяване и класифициране на батерии, НДНТ е да се 
използва киселиноустойчива подова настилка и система за събиране на разливи на киселини 
 
Използвани техники: 
На площадката не се изъвршвате дейности по съхраняване, раздробяване, сортиране чрез пресяване 
и класифициране на батерии. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 102. С цел предотвратяване генерирането на отпадъчни води от процеса на извличане, НДНТ е 
да се използва повторно водата от кристализацията на натриевия сулфат на алкалния солен разтвор. 
Използвани техники: 
На площадката не се изъвршвате дейности по извличане на метали от руди и руда съдържащи 
натериали. 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 103. С цел намаляване на емисиите във водата от подготовката на батериите, когато 
киселинните пари се отвеждат към пречиствателната станция за отпадъчни води, НДНТ е да се 
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използва подходящо проектирана пречиствателна станция за отпадъчни води, за да бъдат намалени 
замърсителите, които се съдържат в този поток.  
Използвани техники: 
На площадката не се изъвршвате дейности по съхраняване, раздробяване, сортиране чрез пресяване 
и класифициране на батерии. 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 104. С цел намаляване на количествата отпадъци от производството на първично олово, които 
се изпращат за обезвреждане, НДНТ е да се организират операции на място, така че да се улесни 
повторното използване на технологичните остатъци или, ако това е  невъзможно, рециклирането на 
технологичните остатъци, включително чрез използването на една или комбинация от посочените по-
долу техники. 

• Повторно използване на праха от системата за улавяне на прах в процеса на производство на 
олово 

• Оползотворяване на Se и Te от праха/шлаката за мокро или сухо газоочистване 
• Оползотворяване на Ag, Au, Bi, Sb и Cu от шлаката след рафиниране 
• Оползотворяване на метали от шлаката от пречистването на отпадъчните води 
• Добавяне на флюси, които правят шлаката поподходяща за външна употреба 

 
Използвани техники: 
Уловения технологичен прах /унес/ се оползотворява чрез повторно влагане в електродъговата пещ 
за оползотворяване. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 105. С цел да се даде възможност за оползотворяване на съдържащите се полипропилен и 
полиетилен в оловната батерия, НДНТ е отделянето им от батериите преди топенето. 
 
Използвани техники: 
На площадката не се изъвршвате дейности по съхраняване, раздробяване, сортиране чрез пресяване 
и класифициране на батерии. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 106. С цел повторно използване или оползотворяване на сярната киселина, добита в процеса 
на оползотворяване на батерии, НДНТ е да се организират операции на място, така че да се улесни 
нейното вътрешно или външно повторно използване или рециклиране, в това число чрез една или 
комбинация от посочените по-долу техники. 
 
 
Използвани техники: 
На площадката не се изъвршвате дейности по съхраняване, раздробяване, сортиране чрез пресяване 
и класифициране на батерии. 
 
Оценка на съответствието: Неприложима техника. 
 
Изисквания за прилагане на НДНТ: 
НДНТ 107. С цел намаляване на количествата отпадъци от производството на вторично олово и/или 
калай, които се изпращат за обезвреждане, НДНТ е да се организират операции на място, така че да 
се улесни повторното използване на технологичните остатъци или, ако това е невъзможно, 
рециклирането на технологичните остатъци, включително чрез използването на една или комбинация 
от посочените по-долу техники. 

• Повторно използване на остатъците в процеса на топене с цел усвояване на олово и други 
метали 
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• Третиране на остатъците и отпадъците в специални инсталации за оползотворяване на 
материали 

• Третиране на остатъците и отпадъците с цел да бъдат използвани за други приложения 
 
Използвани техники: 
Уловения технологичен прах  се оползотворява чрез повторно влагане в електродъговата пещ за 
оползотворяване. 
 
Оценка на съответствието: Прилаганите техники съответстват на заключенията за НДНТ. 
 

Заключение за прилагането на НДНТ при реализирането на инвестиционното  
предложение  

Представеното сравнение на техническите решения  от инвестиционното предложение с тези 
на НДНТ, представени в текста по-горе, недвусмислено показва, че съоръженията за производство на 
олово от  оловосъдържащи отпадъци, технологичната последователност на процеса и ефективността 
на пречиствателните съоръжения представляват НДНТ по смисъла на европейското и българското 
екологично законодателство  за индустрията свързана с пв-о на цветни метали. 

При реализацията на инвестиционното предложение няма да се отделят емисии към околната 
среда, които да нарушават екологичните норми и стандарти.  

Начинът на съхранение и управление на опасните вещества и отпадъци при реализация на 
инвестиционното предложение не се очаква да носят риск за хората и населението в региона. 
  

Прилагането на „най-добрите налични техники” е определено чрез оценка, съответстваща на  
чл. 99а (1)  от ЗООС : 

• консумацията (количество и вид) на вода, енергия и основни суровини за производството на 
единица продукция; 

• употребата на опасни вещества за производството на единица продукция; 
• количеството и вида на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух (включително 

параметрите на изпускащите устройства), в отпадъчните води и водните обекти (включително 
точките на заустване); 

• количеството и вида на производствените и/или опасните отпадъци, образувани при 
производствената дейност.    

 
 Оценката е представена в отделно приложение към  доклада и е  направена с цел 
получаване на решение по ОВОС, потвърждаващо прилагането на „най-добрите налични 
техники”, получаване на разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация на инсталацията 
при издадено комплексно разрешително, съгласно чл. 118 , ал. 2 и ал.3 от ЗООС. 
 
 

4. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НА 
МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ В ГОЛЯМА 
СТЕПЕН ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАКТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ 

 
4.1. Атмосферен въздух  
4.1.1 Климат 
Районът, в който е разположено предприятието, принадлежи към климатичния район на 

Източна Средна България от Преходно-континенталната климатична област на Европейско-
континенталната климатична област и е повлиян от Средиземно море. През зимата Стара планина 
представлява естествена защита от студените континентални маси, нахлуващи от север и 
североизток: 

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

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

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

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

Върху състоянието на атмосферния въздух оказват влияние следните климатични и 
метеорологични фактори: 
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Слънчево греене 
Продължителността на слънчевото греене е един от регулиращите фактори за енергетичните 

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

Районът се характеризира с една от най-високите за България годишна продължителност на 
слънчевото греене - 2268 часа годишно, като най-голямо това количество е през юли – 322 часа, а 
най-малко – през декември – 77 часа. Продължителност на слънчевото греене на въздуха над 10 ºС е 
също висока - около 1700 часа сумарно през годината. 

Сумарната годишна слънчева радиация е 5500-5700 MJ/m2, при сумарна слънчева радиация 
за периода на въздуха над 10 ºС 4400-4500 MJ/m2. 

В разглежданият район съотношението между компонентите на топлинния баланс, 
определящи характера на процесите, развиващи се в долните слоеве на атмосферата, е - 40% 
радиационен баланс, загуби на топлина от изпарения 22% и турбулентен топлообмен -18%. 

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

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

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

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

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

Средната годишна температура за района е 12.9°С. 
Средните годишни максимални и минимални температури са сравнително високи + 17.9°С и 

8.0°С, съответно. Те обуславят формирането на горещ през лятото и сравнително мек климат през 
зимата. 

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

 
Влажност на въздуха 
Влажността на въздуха е критерий, по който може да се съди за условията, при които протичат 

процесите на изпарения, разсейване на атмосферните примеси и др. 
Ходът на относителната влажност е обратно пропорционален на хода на температурата. 

Денонощната амплитуда на относителната влажност е най-малка през зимата 8-9% и най-голяма през 
лятото 17-18%. Средната годишна относителна влажност за района е 69%, а сумарно изпарение е над 
700 mm годишно. 

 
Валежи 
Режимът на валежите е един от основните климатични фактори, влияещи върху процесите на 

самоочистване на атмосферата. Средната месечна сума на валежите е показана в Таблица 4.1.1.-1. 
 
Таблица 4.1.1.-1 Средна месечна сума на валежите в mm  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
47 35 37 51 71 66 22 35 32 45 57 52 550 

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

дълго време. 
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Вятър 
Скоростта на вятъра е един от най-важните климатични фактори,влияещи върху степентта на 

разсейване на атмосферните замърсители. 
  
Преобладаващи през годината са североизточните (29.2.%), северните (19.3%) и източните 

(15.7%) ветрове – Фиг. 4.1.1-1.  

Роза на вятъра за ст. Стара Загора

тихо време  31.9% в годината
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Фиг. 4.1.1-1 

 
Средногодишните стойности за скоростта на вятъра по 8-те посоки на розата варират от 

2.7m/s (от югоизток) до 4.1m/s (от северозапад). 
Процентът на “тихо време” (честотата на случаите на вятър със скорост под 1m/s) е 31.9%, 

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

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Въз основа на данните и оценките могат да се направят следните заключения за процесите и 

явленията, които представляват интерес за площадката на инвестиционното предложение във връзка 
с особеностите на обекта. 

1. Потенциалът на замърсяване на въздуха в района е средно висок, което предполага 
повече устойчиви класове на състоянието на ниския слой на атмосферата в района. Това 
налага да се спазват стриктно нормите за допустими емисии (НДЕ) за ограничаване на 
замърсяване с конвенционални газове от изгаряне на природен газ, прах и 
оловосъдържащи прахове във вентилационните газове. 

2. Мъглите годишно се наблюдават средно в около 28 дни с максимален брой 54 дни. Те 
имат продължителност до 1 ден в около 26.7% от случаите през студените месеци, 

Следователно, климатичните и метеорологични характеристики на района не са благоприятни 
по отношение на разсейването на вредни емисии, изхвърляни в атмосферата и са необходими 
допълнителни мерки като спазване на НДЕ за намаляване на локалното въздействие на 
индустриални дейности върху компонентите на околната среда. 
 
 4.1.2 Качество на атмосферния въздух (КАВ) 

Районът на Стара Загора е определен за район за оценка и управление качеството на 
атмосферния въздух (РОУКАВ), в който е задължителен инструменталния контрол на КАВ. 

 
Емисии 
Сравнението между емисиите за РОУКАВ Стара Загора на серните и азотните оксиди са 

показани на Фиг. 4.1.2-1 (Районите, областите и общините в Република България, НСИ; по-нови 
данни на този етап не са публикувани в изданията).  

От фигурата се вижда, че нивата им не надминават никога 400 и 200 тона за година, съответно 
за серните и азотните оксиди, което осреднено за периода дава 1.2 кг SO2 и 0.5 кг NO2 на човек 
годишно. 
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Фиг. 4.1.2-1. Емисии от горивни и производствени процеси за РОУКАВ Стара Загора. 

 
Измерени концентрации в атмосферния слой 
На страницата Система за контрол качеството на атмосферния въздух на Община Стара 

Загора се представят данни за концентрациите на серни и азотни оксиди за всеки час, измерени в 
станциите Стара Загора, с. Могила, Ръжена, Остра Могила и ТЕЦ МИ 2. 

• Серни оксиди 
На Фиг. 4.1.2-2 са показани измерените часови стойности на концентрации на серни оксиди в 

станция РИОСВ Стара Загора за 2017г. Съгласно Наредба 12/2010 средно часовата норма (СЧН) за 
тях е 350 µg/m3, но този праг не е превишен. Най-високата стойност (165.33µg/m3) е измерена на 31 
октомври в 14:00 часа, а средногодишната стойност е – 8.53µg/m3. 

 

 
Фиг. 4.1.2-2 Измерени почасови концентрации на серни оксиди за Стара Загора. 

 
• Азотни оксиди 
На Фиг. 4.1.2-3 са показани измерените часови стойности на концентрации на азотни оксиди за 

2017г. Средно часовата норма (СЧН) е 200µg/m3, която е превишена само 3 пъти през годината, а 
съгласно Наредба 12/2010 разрешените превишавания са 18 пъти за една календарна година. Най-
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високата стойност (361.94µg/m3) е измерена на 27 март в 04:00 часа, а средногодишната й стойност е 
21.75µg/m3, която е по СГН от 40µg/m3. 

 

 
Фиг. 4.1.2-3 Измерени почасови концентрации на азотни оксиди за Стара Загора. 

 
 

• Въглероден оксид 
На Фиг. 4.1.2-4 са показани измерените часови стойности на концентрации на въглероден 

оксид за 2017г. Осреднената за 8 часа норма (Наредба 12/2010) е 10mg/m3, която не е превишена 
през годината. Най-високата а стойност (5.082mg/m3) е измерена на 22 декември в 09:00 часа, а 
средногодишната й стойност е 0.66mg/m3. 

 

 
Фиг. 4.1.1-4 Измерени почасови концентрации на въглероден оксид за Стара Загора. 

 
Въпреки големия обем на автомобилния трафик в града, в станция Стара Загора няма 

наднормени концентрации на азотни оксиди и въглероден оксид през 2017г. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
През 2017г. са регистрирани единични превишения на ПС за средно-часовата норма за 

опазване на човешкото здраве (СЧН) само за азотни оксиди. Не са регистрирани превишения на 
краткосрочна целева норма (8h) за защита на човешкото здраве или СЧН за серни оксиди. 

Качеството на атмосферния въздух в района на площадката е под влияние единствено на 
емисиите от транспортния поток по бул. „Патриарх Евтимий” – представляващ най-близкия линеен 
източник на емисии и отстоящ на около 1 km от площадката. В периметър от 4 km около площадката 
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не са налични точкови източници на организирани емисии, които да окажат комулативно действие с 
дейностите на площадката. 

 
 
4.2. Повърхностни и подземни води  
 
4.2.1. Повърхностни води  
Територията на инвестиционното предложение е на съществуващата площадка с оператор 

„РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“” ЕООД , южна производствена зона на гр. Стара Загора и попада в пределите 
на  Източно - беломорския район за басейново управление на водите. Основни хидрографски единици 
тук са реките Бедечка и приемника й – река Сазлийка. 

 

 

Река Бедечка от гр. Стара Загора до устие (BG3MA200R035 ) се класифицира с код R5 – 
полупланински реки. 

Река Бедечка води началото си от южните склонове на Средна гора. От изворните части до гр. 
Ст. Загора леглото й се формира в планински и полупланински, включително и проломни участъци. 
След навлизане в старозагорското поле водосбора на реката е с равнинен и слабо хълмист облик, 
който се запазва до устието й при вливането в р. Сазлийка. Река Бедечка протича на около 1,2 м 
източно от площадката. Системни измервания на отточния режим в реката не се провеждат и по тези 
съображения липсват достоверни данни. Най – близкия пункт със системни измервания е  пункт № 
73400 на р. Сютлийка (Ракинтица) при с.Ракитница, който е подходящ като пункт – аналог, за 
характеризиране на речния отток в района.  

Основните орохидрографски елементи на р. Сютлийка към посочения пункт са: 
- площ на водосборната област: 345,7 km 2; 
- модул на оттока: 3,49  l/s.km2 ; 
- средногодишен отток: 1,207 m3/s; 
- среден максимален отток: 3,47 m3/s; 
- среден минимален отток: 0,16 m3/s. 
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 Основните месечни и годишни характеристики на оттока за периода 1961 - 1998 г. р. Сютлийка 
при с.Ракитница, са представени в таблица 4.2.1. Както се вижда, формираните във водосбора на 
реката, водни количества са силно променливи в сезонен аспект. Поради наличие на  хидроложки 
режим, повлиян от беломорската климатична област се очертават зимно -пролетен максимум и лятно 
– есенен минимум на оттока.  

Таблица 4.2.1 Основни месечни и годишни характеристики на оттока, m3/s за периода 1961 - 1998 г. на 
р. Сютлийка при с.Ракитница, 

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

Qav 1.399 2.384 2.231 2.031 1.651 1.179 0.575 0.387 0.339 0.599 0.745 1.160 1.207 

Qmax 6.210 16.100 7.260 7.050 6.450 7.400 1.850 2.010 0.865 6.830 2.820 8.280 3.470 

Qmin 0.134 0.141 0.171 0.280 0.077 0.037 0.014 0.000 0.000 0.001 0.040 0.153 0.16 

 
 

В месечен аспект, оттокът се формира основно през месеците февруари, март и април – около 
45 %. През месеците август и септември се формират едва около 5 % от средния годишен отток – 
табл. 4.2.2. През същите месеци оттокът в реката прекъсва. Формирането на оттока е предимно 
дъждовно и снежно. 

Таблица 4.2.2 Процентно разпределение на средния отток по месеци 

Река, пункт  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  
р. Сютлийка 
при 
с.Ракитница  

9,5 16,2 15,2 13,8 11,2 8 3,9 2,6 2,3 4,1 5,1 7,9 

 
Естественото състояние на долния водосбор на р. Сазлийка и р. Бедечка е променено с 

изграждането на Старозогорската напоително – отводнителна система, заемаща големи площи южно 
от площадката. В границите на площадката не попадат водностопански съоръжения или други части 
от напоителната система. ИП не предвижда ползване на води и съоръжения от системата. 
 На територията на площадката няма повърхностни водни обекти, поради което 
инвестиционното предложение няма да засегне такива.  

Със Заповед № РД – 970/2003 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне 
на чувствителните зони във водните обекти, издадена на основание на чл.12 от Наредба №6/2000 
г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните 
води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр.97 от 2000 г.), р. Бедечка от нейните извори до вливането 
в р. Сазлийка е определена като чувствителен воден обект (т.3.3.8 от приложението към Заповедта). 

По данни от Бюлетина за състоянието на водите, електронна страница на БД Източно – 
беломорски район, с лит.източник Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 
2016г., р. Бедечка преди гр. Ст. Загора се характеризира, съгл.  Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за 
характеризиране на повърхностните води, с много лошо екологично състояние по биологични 
елементи за качество, което се дължи на заустване на промишлени и битови отпадъчни води от 
гр.Стара Загора и други населени места. Показателите, по които се констатира оклонение от нормите 
за добро състояние при провеждане на оперативния мониторинг са: макрозообентос, разтворен 
кислород, БПК5, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, ортофосфати и общ фосфор. 

 
Съгласно Плана за управление на речния басейн – ПУРБ за Източнобеломорски район, река 

Бедечка в участъка от Стара Загора до устието е типизирана като чакълеста полупланинска река от 
типа R5, с код на водното тяло BG3МА200R035. Екологичното състояние на реката е определено като  
„много лошо”, поради влошено биологично и физикохимично състояние. По химично състояние 
участъкът на реката за 2016 г. се категоризира в „добро” състояние. Възможна причина за 
преминаването от „лошо“ през 2010г. към „добро“ през 2016г. е изграждането на ГПСОВ Стара Загора 
и довеждаща до главния колектор канализация, с което през последните години голяма част от 
емитерите на отпадъчни води бяха пренасочени от реката към канализационната мрежа. 

Въз основа на горните факти може да се направи заключение, че характеристиките на 
повърхностните води в района на площадката се обуславят от следните по - съществени фактори: 
ниския интензитет на речния отток и ниската му сезонна и многогодишна устойчивост; битови, 
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промишлени и земеделски източници на замърсяване във водосборите от района; отсъствие или 
недостатъчно пречистване на отпадъчните води преди заустване във водоприемника; изградените 
съоръжения за напояване и отводняване, корекция на реките, изграждане на предпазни диги, дифузни 
източници на емисии. 

 
4.2.2. Подземни води 
Съгласно хидрогеоложкото райониране на България, площадката на ИП на “РЕСАЙКЪЛ 

КОМПАНИ” ЕООД попада в Средногорския хидрогеоложки район. Подземните води в района са 
представени от:  

-порови подземни води в кватернерните алувиални и пролувиални  отложения от Загорския 
басейн; 

-порови, пукнатинни и карстови води в палеогена и неогена от дълбоките части на Загорския 
басейн; 

 -пукнатинни подземни води в горнокредните седименти и вулканити и пукнатинно – карстови 
води в горно и среднотриаските варовици от Централно – средногорското издигане. 

От изброените хидрогеоложки структури за площадката на ИП значение имат само  
подземните води  в кватернерните отложения от Загорския басейн. 

Кватернерните водоносни нива в района са представени от алувиалните отложения на р. 
Сютлийка и пролувиалните конуси, образувани от потоците спускащи се от Средногорските 
възвишения. За подложка им служат неогенски отложения. 

Алувият има ограничено разпространение под форма на речни тераси. Представен е от 
пясъци и чакъли, разслоени от глини. Дебелината му е от 5 до 15 m, средно 10 m. От тях 
водонаситените отложения имат дебелина 4-6 m. Отложенията са с висока водопроводимост: 
средният коефициент на филтрация за района на с.Ракитница е 50 m/d, а за района на с. Коларово – 
110 m/d. Коефициентът на водопроводимост се изменя площно от 60 до 1705 m2/d, средно около 330  
m2/d. 

Пролувият е представен от слабо сортирани кластични материали. Наносните конуси по 
протежение на Средна гора са се слели и образуват общ хоризонт. Средната му дебелина е около 20 
m, от които половината – водоносни. Филтрационните свойства са разнообразни: коефициентът  на 
филтрация се изменя от 10 до 90 m/d, а коефициентът на водопроводимост се изменя площно от 33 
до 760 m2/d, средно за конуса на р. Бедечка - около 470  m2/d. 

 
При проучването за водоснабдяване на съседни площадки - на 550 m северно от площадката 

на ИП, е установен следния хидрогеоложки строеж: 
Кватернер: 

- делувиани глини с мощност 2м; 
- чакъл разнозърнест с мощност 2,3м; 
- конгломерат с варовита стойка с мощност 15м; 
- чакъл с глинест запълнител 10м; 

Неоген: 
- плиоцен – глина жълтеникава. 

 
В общия кватернерен, алувиално – пролувиален хоризонт се е формирал подземен поток с 

посока от север на юг и напорен градиент от 0,005 до 0,01. Потокът се подхранва от  речните води 
идващи от Средна гора, от валежи и от поливни води, а се дренира от р. Сютлийка. В сезонен аспект 
максимуми на нивата са измерени през пролетта и през поливните сезони. В многогодишен план също 
се наблюдават съществени изменения на водните нива. Така например за кладенец от опорната 
мрежа, южно от Ст.Загора №712, преобладаващите минимални стойности на дълбочините на нивото 
са от порядъка 180 –250 cm, докато максималните дълбочини са предимно от 400 до 550 cm. 

По макрокомпонентен състав водите са предимно хидрокарбонатни, калциеви, често с 
повишени стойности на сулфати и натрий. Водите не са защитени от повърхностни замърсявания.  

 
Съгласно Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2016г. за района 

на гр. Стара Загора и по-специално в обхвата на инвестиционното предложение са разположени два 
хидрогеоложки пункта за налюдение и оценка качеството на подземните води, както следва: 

• BG3G000000QMP029 - 2 Сондажа – ПС, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора 
• BG3G000000QMP030 - Сондаж -1 – с оператор “ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД, гр. Стара 

Загора, общ. Стара Загора 
 
За 2016г. в тези 2 наблюдателни сондажа не е отчетено превишаване на нормите за качество 

на подземните води.  
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Съгласно информацията от Плана за управление на речния басейн на р. Марица,  

кватернерните отложения в северната част на Загорския басейн се означават като подземно водно 
тяло с код BG3G00000Q012. Тялото има площ 752 кm2 и средна дебелина 40 m. Подземният поток е 
безнапорен, разкрит на повърхността и уязвим за повърхностни замърсяване. Литоложкото му 
съдържание е много разнообразно, което обуславя разнообразни филтрационни свойства – 
коефициент на филтрация 0,075 – 110 m2/d. Основните количествени характеристики за тялото са:  
Модул на естествения ресурс – 3,5 l/sec от кm2; Естествен ресурс - 2600 l/sec, в това число и 
привлекаем ресурс от реките; Разрешено водовземане - 264 l/sec, Свободен ресурс – 1036 l/sec. 

Водите в тялото като цяло, са охарактеризирани по химичен състав като води в лошо 
състояние, без наличие на възможност за възходящи тенденции към подобряване и с установени 
наднормени нива по показателите „манган“ и „фосфати“. 

Количественото състояние на тялото е добро. 
 
Районът в близост до площадката на ИП е промишлена зона, а в по - далечните околности – 

жилищна територия. Поради това водовземане за питейно и битово водоснабдяване – ПБВ - не се 
извършва и в тази връзка не са учредени санитарно – охранителни зони. Подземното водно тяло, като 
цяло, представлява източник на ПБВ на населението, поради което в ПУРБ то е означено като зона за 
защита на питейните подземни води. На 1,7-2,4 km югозападно от площадката на ИП се намират 
водовземните съоръжения на ВС „Кольо Ганчево“ за ПБВ, стопанисвани от „В и К“ ЕООД Стара 
Загора. Около водовземните съоръжения няма учредени СОЗ, съгласно Наредба 3/200г. 

 
Важно!: Операторът внася важното уточнение, че първоначално, като част от ИП е планирано 

изграждане на ЕСК на площадката, който да обезпечи осигуряване на води за промишлени цели: 
измиване на МПС и води за охлаждане. Поради тежките и изключитено времеемки административни 
процедури, свързани с изготвяне на хидрогеоложки доклад и издаване на разрешително за 
водовземане от подземни води, Инвеститорът се отказва от реализацията на ИП в тази му част, т.е. 
отпада намерението за изграждане на собствен сондаж и употребата на подземни води. Вместо това, 
води за промишлени цели (измиване на МПС и охлаждане) ще се доставят с водоноска и ще се 
съхраняват в наземен буферен резервоар с обем 37 куб.м. Това е възможно поради сравнително 
малките количества необходими води за промишлени нужди. Тази вода ще се използва също за 
санитарни цели – за бани и тоалетни. За питейни нужди, вода ще се осигурява от диспенсъри. 

На един по-късен етап, Инвеститорът ще пристъпи към изграждане на трасе от 
водопроводната мрежа на В и К ЕООД  за водоснабдяване на площадката. 

 
По тези съображения се налага мнението, че ИП в неговата цялост няма да въздейства по 

никакъв начин върху качеството и количествения потенциал на подземното водно тяло. 
В раздел 5.2 на ДОВОС са посочени мерките, който ПУРБ предвижда да бъдат изпълнени за 

подобряване на химическото състояние на тялото, както и евентуалните влияния на предвижданията 
на ИП  върху количественото и качественото състояние на подземните води на площадката. 

 
4.3. Земи и почви  
Теренът, върху който ще се реализира инвестиционното предложение, представлява част от 

съществуващата площадка, предназначена „за складови дейности“, разполагаща се в южната 
индустриална зона на града, а съответно и в границите на кадастралния план. 

Районът е урбанизиран и техногенно натоварен. Площадката граничи последователно с 
четвъртокласен път, необработваеми земи на частни лица, учебно-опитна станция /ферма/ на ТрУ 
Стара Загора; в тази зона се разполагат и стари неизползваеми халета на бивше Домостроително 
предприятие, както и площадките на 2 фирми, извършващи производство на арматурни заготовки. 

Релефът на района е хълмисто-равнинен и геоморфоложки местоположението му е 
специфично – в южната подножна част на хълмовете и Сърнена гора и върху поройните конуси 
формирани от спускащите се от север реки и потоци. Характерно за тях са всечената им в 
кватернерните наслаги корита, следващи югоизточната посока на слабия наклон на старозагорското 
поле. 

Теренът в хълмистата част на север е изграден от сенонски варовища, а в подножната ивица 
и низината от кватернерни пролувиални и делувиални наслаги. 

 
4.3.1. Характеристика на земите и почвите 
Според почвено-географското райониране на България, (Нинов, Н., География на България, 

БАН, 1997 г.), площадката, а съответно и територията на града, попадат в централната част на 
простиращата се от Ихтиманска средна гора от запад до черноморския бряг на изток тракийско-
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среднотунджанска почвена провинция, от Балкано-Апенинска почвена подобласт и средиземноморска 
почвена област. Почвеното разнообразие  в почвената провинция  е  значително. В границите на 
Старозагорското поле, обаче, то е много по-ограничено и е резултат преди всичко на релефа и 
геоложкия строеж. 

Почвените различия, съгласно Националната почвена карта в М 1:400 000 (Койнов, В. и кол., 
БАН, 1965 г.) в тази част от Старозагорското поле са основно канелени горски, канелено-подзолисти 
(псевдоподзолисти) и наносни. Върху хълмовете, северно от тях, почвите са посочени като плитки 
канелени горски с рендзини. Конкретно в района на площадката и града, и изобщо в низинната част 
южно и югоизточно от хълмовете, почвите са изключително наносни (по легендата на FAO Fluvisols) в 
случая алувиални и алувиално-ливадни и делувиални и делувиално-ливадни.  

Общо и характерно за наносните почви е, че те не са свързани с физикогеографското деление 
на страната и със зоналните климатични условия. Генетично това са млади почви, формирани върху 
алувиални, пролувиални и делувиални отложения, близки подземни води и под влияние на ливадна 
растителност. Те нямат оформен почвен профил. Същият е изключително разнообразен, пластов и с 
непоследователен морфологичен строеж, което се обуславя от разнообразието на почвообразуващия 
материал и периодичното прекъсване на почвообразувателния процес при нанасяне на нов 
алувиален или делувиален материал. По този начин мощността на почвения профил е твърде 
разнообразна и силно варира – най-често между 30 и 120 cm. Обикновено той е съставен от слабо 
развит хумусно-акумулативен хоризонт (10-40 cm) и следващите в дълбочина под него слабо 
хумусирани и чисти речни пластове или погребани почви. Повърхностният хоризонт е жълтениково- 
до тъмно-кафяв и рохкав. Структурата му е слабо оформена и нездрава зърнесто-троховидна. 

Механичният състав е лек и също разнообразен – обикновено песъчлив и глинесто-песъчлив, 
със съдържание на физическа глина (частици < от 0,01 мм) до 20%. Но не е изключено и по-тежък 
механичен състав. 

Това са леки, топли и проветриви почви, с благоприятни въздушен и топлинен режим, но 
поради високата водопропускливост и слаба влагозадържаща способност. 

Запасеността с хумус и хранителни вещества е бедна и слаба, със съдържание на хумус под 
1% и до 2,5%. В дълбочина по профила съдържанието е незначително и се мени изключително 
неравномерно. Почвената реакция е преобладаващо неутрална и слабо алкална и е в зависимост от 
произхода на наносния материал. 

Основните показатели, по които се отличават алувиалните почви от алувиално-ливадните е 
местоположение, степен на почвообразуване, мощност, структура, механичен състав и запасеност с 
хумус и хранителни вещества. Първата разлика е, че алувиалните почви се срещат само в участъци с 
продължаващ процес на заливане и в заливните речни тераси. Те се намират в начален процес на 
почвообразуване и имат слабо оформен, слабо мощен (8-18 cm ), рохкав и почти безструктурен 
хумусен хоризонт. Механичният състав при тях е  по-лек,запасеността с хумус е бедна, а с общ азот и 
общ фосфор – слаба. 

Това са и основните показатели, които ги отреждат в различни бинитетни групи – „средно 
добрите земи” – за алувиалните почви и „добрите земи” – за алувиално-ливадните почви. 

По пригодност за земеделие и едните и другите са почви от клас S1 – на най-пригодните. При 
тях водещ ограничаващ пригодността фактор не е отбелязан. Съгласно същата класификация, те са 
годни за отглеждане на всички видове земеделски култури. 

По устойчивост на химическо замърсяване, алувиалните и алувиално-ливадните почви са от 
клас пети. 

Предложената по-горе кратка почвена характеристика се отнася основно за почвите, 
разположени съобразно местоположението на площадката в южната промишлена зона на града, в 
северната периферна част на старозагорското поле и по-точно в подножната ивица на низината 
(делувиалния шлейф) и върху поройния конус на р. Бедечка. Характеристиката е изготвена, 
изхождайки освен от гледна точка на естественото им генетично оформяне и геоморфоложко 
местоположение, но и съобразно наблюдаваната висока антропогенизация в района и настоящето им 
състояние. 

 
4.4. Геоложка среда  
 
4.4.1. Кратка характеристика на геоложката среда 
В геоложкия строеж на района, в който попада територията-предмет на инвестиционното 

предложение, вземат участие скали и отложения, отнасящи се към архайска, палеозойска, 
мезозойска, и неозойска ератеми. 

Архайска ератема 
Архайските скали в района се отнасят към Арденската група (ArPεC). 



Допълнен ДОВОС  на Инвестиционно предложение: ”Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 
68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора 

 

Инвеститор: „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ” ЕООД, гр. Свищов 
   

54 

Арденската група (ArPεC). Метаморфният комплекс на Арденската група е изграден 
предимно от гнайси. От тях най-широко са застъпени двуслюдените разновидности, а по-слабо-
биотитовите, мусковитовите, амфиболовите и амфибол-биоитовите гнайси.  

 
Палеозойска ератема 
Представен е Метаморфозирани гранитоиди (γPz1). 
Метоморфозирани гранитоиди. Касае се до площно ограничено разкритие на много 

интензивно тектонски нашистени гранитоиди. Те имат пряк тектонизиран контакт със скалите на 
Соколската свита. Нашистяването и катакластичния метоморфизъм правят невъзможна 
петрографската характеристика на тези скали. Те са светли на цвят. Раздробените минерали от 
плагиоклаз и микроклин са споени с албит, кварц, хлорит и серицит. На места скалите са 
превърнати в бластомилонити. На повърхността са силно изветрели и грусирали. По цялостния си 
облик Старозагорският плутон показва сходство с Южнобългарските гранитоиди от Светиилийските 
височини, но е претърпял значително по интензивна тектонска преработка. 

 
Мезозойска ератема 
Кредна система 
Горнокредна серия. Представена е от седиментите на Флишката карбонатна задруга. 
Флишка карбонатна задруга (9К2sn). Тази литостратиграфска единица се намира във всецяло 

тектонски (навлачни) взаимоотношения с останалите литотела от горнокредния разрез в областта. 
Скален състав: сиви и бели варовици, пясъчливи варовици, по-рядко мергели, и значително по-

малко и то само на определени места различно дебели пластове или пачки от тънко до среднослоисти 
кварцови пясъчници. Сращат се и тефроидни прослойки. На места разрезът на задругата има характер на 
кластично-варовиков флиш. Сред варовиците има флинтови ядки. Характерът на долната и на горната гра-
ница в областта са неясни. Видимата дебелина на задругата е от порядъка поне на стотици метри. 
Възрастта й е сенонска. 

Неподелени туронско-сенонски седименти (К2t-sn). Разпространени са в северно и западно от 
Стара Загора. Представени са от тънкопластови, сиви до сивосинкави мергели в алтернация с глинести, в 
отделни участъци песъчливи варовици и прослойки от пясъчници със същите цветове. Разрезът им 
започва с нормален преход върху надвъглищната мергелна задруга, а върху тях са навлечени 
гранитоидите на Пъстровския плутон. Седиментите на места са силно тектонизирани. Видимата им 
дебелина на места надвишава 100 m. В тях са намирани туронски вкаменелости, но ако се съди от 
стратиграфската позиция, горните части на разреза вероятно имат сенонска възраст. 

 
Неозойска ератема 
Палеогенска система 
Маришка свита (mP3-N1). Изпълва Загорското понижение. Разполага се трансгесивно върху 

горнокредни седименти, а с постепенен преход над нея следва Гледачевската свита. Според 
някои автори отдолу нагоре в свитата се наблюдават три въгленосни нива – Бродско, Кипренско и 
Троянско, което е развито и в Източномаришкия басейн. Свитата е изградена от сивозелени до 
белезникави глини, набогатени на места с варовити конкреции. Сред тях като прослойки се 
наблюдават дребно- до среднозърнести светложълти пясъци. В горната част на профила глините 
са набогатени с овъглени растителни останки и се наблюдават тънки пластове и лещи от лигнитни 
въглища. Максималната дебелина на свитата не надвишава 150 m. Възрастта й се определя в 
границите – горен олигоцен – среден миоцен. 

Неогенска система 
Ахматовска свита (ahN1-2). Типовият й разрез е при с.Ахматово, Пловдивско. Запълва 

централните части на Загорското понижение. Разполага се върху пъстра подложка от по-стари 
скали и се покрива от кватернерни отложения. Границата й с покриващите отложения не винаги е 
ясна, поради литоложкото сходство на утайките. Изградена е от алувиални, пролувиални и 
делувиални отложения. В профила й участват дребнокъсови чакъли, гравелити, пясъци, 
гравелитни глини и инфилтрационни варовици. Пясъците са преобладаващата компонента в 
свитата. Свързващата маса е глитестопесъчлива, в незначително количество. Дебелината на 
свитата е непостоянна и варира от няколко метра до 250 m. Възрастта й се определя на миоцен-
плиоценска. 

Кватернерна система 
Кватернерните отложения имат сравнително широко разпространение в района на проучване. Те 

се отнасят към различни литогенетични типове и са привързани към определени форми на релефа. 
Навсякъде се разполагат върху пъстра денудирана скална основа. По генезис са алувиални, делувиални, 
пролувиални и смесени. В хроностратиграфско отношение принадлежат към еоплейстоценската, 
плейстоценската и холоценската серия. За района на проучване значение имат: от плейстоценските – 
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алувиалните (аОр), алувиално-пролувиалните (а-рrОр), пролувиалните (рrОр) образувания, от 
холоценските –  алувиалните (aОh)  образувания. 

Плейстоценска серия 
Алувиални образувания (аОр). Те са свързани с надзаливните тераси. Разполагат се върху 

денудирана пъстра подложка от различни докватернерни литотела. Представени са от дребно до 
едрокъсови чакъли примесени с песъчливо-глинести материали. Късовете са разнообразни по 
състав: гранитоиди, гнайси, аплити, кварц, андезити, туфи, варовици, пясъчници и др. Те са добре 
промити и огладени и в отделни участъци слабо споени. Скалните материали от по-високите тераси 
с долно и средноплейстоценска възраст (аОр1, аОр2) имат незначителна дебелина – до 1,0 – 2,0 m 
и в повечето случаи са завоалирани от делувиално-пролувиални и алувиално-пролувиални отложения. 

По-добре са запазени алувиалните образувания върху първа и втора надзаливни 
тераси (аОр3) предимно по десните долинни склонове на реките Тунджа и Съзлийка. Дебелината 
им достига до 5,0 – 7,0 m.  

Алувиално-пролувиални образувания (а-ргОр). Те са разпространени в южното подножие на 
Сърнена гора, южно от Стара Загора и селата Дълбоки, Оряховица, Караново, Асеновец и Кортен, 
където покриват ниската акумулативна повърхнина и се разполагат с размивна граница върху 
неогенските и по-старите литотела. Покрити са от алувиални, делувиални и пролувиални наслаги. 

Представени са от чакъли, гравии и глинесто-песъчливи наноси. В близост с реките се 
наблюдават валуни и по-едри чакъли. Дебелината на тези отложения се колебае твърде много, но не 
надвишава 20,0 m. 

Пролувиални образувания (ргОp). Свързани са с наносните конуси, образувани обикновенно в 
приустовите части на доловете по южния склон на Сърнена Средна гора на изток от гр. Стара Загора до 
с.Кортен. По тези места се е формирал пролувиален шлейф. Наносни конуси се наблюдават и по 
северния склон на Сърнена Средна гора, между селата Зимница и Долно Паничерево. Отложени са върху 
денудирана подложка от метаморфитите на Арденската група, Южнобългарските гранитоиди, триаските, 
юрските и горнокредните седименти. Намират се в непосредствени пространствени взаимоотношения с 
алувиалните, алувиално-пролувиалните, делувиалните и пролувиално-делувиалните образувания. 

Пролувиалните наносни конуси са изградени от полигенни грубо-сортирани слабо до 
полузаоблени скални късове, примесени с глинесто-песъчливи наслаги. Дебелината на тези образувания 
обикновено е от порядъка на 20,0 – 30,0 m. 

Холоценска серия 
Алувиални образувания (aОh). Привързани са към русловите части на реките и заливните 

речни тераси. Разполагат се с размивна граница върху пъстра подложка от по-стари литотела. По 
река Тунджа обикновенно основата на разреза е представена от средно до едрокъсови валени и 
чакъли, състоящи се от аплити, пегматити, гнайси, гранодиорити и други скали. Примесени са с 
едрозърнести пясъци, над които се разполагат силно песъчливи глини. Дебелината на тези наслаги е 
от 8,0 до 13,0 m. По реките Ракитница, Сазлийка, Блатница и техните притоци с отток към 
Старозагорското поле алувиалните образувания са изградени в основата си от дребнокъсови добре 
огладени чакъли с полигенен състав и песъчлив запълнител. Над тях следват средно до 
едрозърнести пясъци, които се покриват от песъчливо-глинести материали. Дебелината на 
отложенията е от 6,0 до 8,0 m.  

 
Геоложки строеж на площадката на инвестиционнота предложение 

По данни от извършвани в близост до разглежданата площада инженерно-геоложки 
проучвания в дълбочина е установен следния геолого-литоложки строеж  

- отложения с кватернерна възраст: глини, разнозърнести чакъли, конгломерат с варовита 
спойка; 

- отложения с плиоценска възраст: глини и чакълесто песъчливи отложения 
 
Тектоника на района 
Районът на проучване представлява пъстра мозайка от разновъзрастни дофанерозойски и 

фанерозойски фрагменти. Те се намират в твърде сложни пространствени и темпорални тектонски 
взаимоотношения, които са продукт на многократни полифазови деформационни процеси. Поради това 
предикъсноалпийската геотектонска еволюция на разглежданите земи е практически нечетлива. По-
цялостно запазени и разкрити на повърхността са следите от късноалпийския (прединеогенски) структурен 
план. Върху тях са наложени възникналите и формиращите се и понастоящем неотектонски 
(постпалеогенски) структури.  

Проучваният район попада в североизточния дял на изпълненото с мощни неогенски и 
кватернерни отложения Загорско понижение – част от Горнотракийската депресия.  
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Фиг.4.4-1.Геоложка карта на района 
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4.4.2.Описание на дейностите при реализация на инвестиционното предложение, които 

ще засегнат геоложката среда. 
Геоложката среда на разглежданата територия, както и в района около нея, е претърпяла 

негативни въздействия в резултат на извършваните през годините строителни дейности и формиране 
на площадка за събиране на отпадъци от метали, както и прилежащата към нея инфраструктура. 

При реализацията на инвестиционното предложение геоложката среда ще бъде засегната в 
незначитална степен основно от изкопни работи, осъществявани с изграждане на подземна 
инфраструктура към отделните подобекти. 

Въздействието ще засегне отложенията с кватернерна възраст. 
 
4.5. Биологично разнообразие, защитени природни територии  
Територията, сред която попада обектът - предмет на инвестиционното предложение (ИП), е 

разположена в южната производствена зона на гр. Стара загора. 
 
4.5.1. Растителен свят  

              Разгледана в по-широк аспект,  в биогеографско отношение,   площадката на настоящето  ИП  
попада в  Среднобългарския биогеографски район, в който се  включват  Горнотракийската низина  с 
подбалканските котловини и Сърнена гора (без високите й части), Тунджанската низина с Казанлъшко, 
Твърдишко и Сливенско поле, Източна Стара планина  /Груев, 1988/.    

 
 

 Горнотракйската низина  се отличава  с предимно равнинен характер, интензивно земеделие 
и значителна урбанизация. Това предопределя до голяма степен бедно по състав и изобилие 
биологично разнообразие, съхранено основно по склоновете на Сърнена гора и местата с екотонен 
ефект в равнината. Характерни горски съобщества са ксеротермните гори от цер (Quercus ceris), 
благун(Quercus frainetto)  и космат дъб (Quercus  pubescens)  . 

Старозагорският  район се отличава с един от най-сухите горски масиви по южните поли на 
Сърнена гора и Стара планина, изградени от най-ксеротермните видове - главно косматия (Quercus  
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pubescens)  и виргилиевия дъб (Quercus virgiliana) . Всички гори са силно повлияни от човешката 
дейност, деградирали са и са и превърнати в храсталаци. 

Значителни пространства в подножията на всички планини, ограждащи Горнотракийската 
низина, са покрити с ксеротермна тревна растителност. Доминират формациите на белизмата (form. 
Dichanueta ischaemi), на луковична ливадина и на садината. 

Имотът, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение,  е част от 
южната промишлена зона на гр. Стара Загора и отстои на  800 m от най-близкия жилищен квартал. 
Инфраструктурата на предприятието е изцяло изградена и реализацията на разширението на 
производстовто не налага промени. 

  Изследваният район е силно антропогенно повлиян. Естествена фитоценоза на избраната 
площадка изцяло липсва. Дървесна растителност е налице единствено като елемент на 
озеленяването на улиците около нея и в самия имот. Тревните площи са малки и съставени от 
доминантни за района тревни съобщества. 

 Реализацията на ИП ще бъде осъществена върху част от  имот с  обща площ 3303 m2, в 
новоизграден производствен участък и складово хале в индустриален  квартал на град Стара Загора, 
поземлен имот 68850.112.5. 

 В голямата си част площадката на предприятието е с трайна настилка.  
 В южната част  на площадката, върху площ по-малка от 80-100 m2,  тревното съобщество е 

представено от садина (Chrisopogon grillus), овсига( Bromus sp), млечка (Euphorbia sp.), власатка( 
Festuca sp) , белизма (Dichanthim ischaemum ), троскот  ( Cynodon dactylon). 
Растителността е представена от широко разпространени  видове от семейство житни.  Характерно за 
техните популации е, че те са силно пластични  и рeализацията на проекта няма да повлияе 
съществено на състоянието в ареалите им.    

При извършената библиографска справка не са открити литературни данни за локализирани 
редки и защитени видове от Закона за биологичното разнообразие. На терена няма популации със 
стопанско значение на лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и ползване.  

 
4.5.2. Животински  свят 
Фауната  на Старопланински район  е с преобладаващо евросибирско и европейско 

разпространение, средиземноморските видове са значително по-малко. 
В Старопланинския район се срещат значителен брой ендемити, главно безгръбначни: 

охлюви, скакалци, твърдокрили, многоножки. Палеарктичните и евросибирските видове имат 
значителен превес над средиземноморските във всички височинни пояси на района. В пояса на дъба 
полутвърдокрилите насекоми (Heteroptera) от първата категория са 78%, в пояса на бука те са вече 
97% и в пояса на смърча достигат 100%. Средиземноморските видове от същата група насекоми в 
трите пояса са съответно 18%, 3% и в последния пояс те  напълно липсват. 

   Във фауната на района се срещат и значителен брой карпатски елементи (напр. някои 
охлюви, стоножки, скакалци и др.), каквито липсват в останалата територия на България. Това се 
дължи на палеогеографските връзки между Старопланинската верига и Карпатите. От птиците 
включени в Червената книга на България в района се срещат редките видове - черногуш гмуркач, 
розов пеликан, полски блатар, степен блатар, ливаден блатар, саблеклюн, а от защитените видове се 
срещат къдроглав пеликан, голям корморан, малък корморан, черен щъркел, червеногуша гъска, ням 
лебед, сива патица, кафявоглава потапница, орел змияр, малък креслив орел, морски орел, сокол 
скитник. 

 Характерни за низинния пояс на юг от Стара планина са благородния елен (Cervus elephus ); 
сърната (Gaprelus),  заека ( Lepus euro- paeus), дивата  свиня (Sus scrffa);  лисицата  (Vulpes vulpes) , 
чакала ( Canis aureus).  

 Птичето разнообразие, характерно за района, е представено от: полска яребица ( Perdix 
perdix); пъдпъдък ( Cofurnix, ); кукумявка ( Athene noctua ); врана (Corvus flugilegus);  сойка ( Garrilus 
grandavius, ) чапли; черен щъркел и др. Насекомите също  показват значително разнообразие.  

 Площадката  на ИП е  разположена  в   урбанизиран район, с  реализирано широкомащабно 
строителство,  поради което и зооценозата на площадката  е бедна.   В проучваната територия 
липсват горски масиви. Условията са неблагоприятни за обитаването на редки животински видове. 
Срещат се характерни за градската среда видове сврака (pica pica), врана( corvus cornix), врабчета 
(passer) и др. 

   Избраната за реализация на проекта  площадка предлага гнездови местообитания само за 
някои синантропни видове – домашно врабче (Passer domesticus) и обикновен скорец (Sturnus 
vulgaris). Като преминаващи могат да бъдат посочени полско врабче (Passer montanus), сврака (Pica 
pica), посеврана врана (Corvus frugilegus),  сива врана (Corvus corone) и др. Бозайниците са 
представени главно от синантропни гризачи – черен плъх, домашна мишка, сив плъх и др.  
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4.5.3. Защитени природни територии 
 Прегледът на най-близките до площадката на ИП защитени зони от мрежата на НАТУРА 2000 
показа тяхната ситуация спрямо площадката на предприятието:  
 А) Защитени зони  от мрежата на НАТУРА 2000 по Директива 92/43 за опазване на 
природните местообитания: 
 - Защитена зона код BG0000425 “Река.Сазлийка”; Границата на зоната отстои на 10,4 km южно 
от площадката на „ РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД 
 - Защитена зона BG 0000203 “Тулово”; Границата на зоната отстои на  20 km северно от 
площадката на „ РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД 
 - Защитена зона BG 0000 192 “Тунджа 1”.   Границата на зоната се намира на  25 km  
североизточно  от площадката на „ РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД 
 Б) Защитени зони  от мрежата на НАТУРА 2000 по  Директива 79/409 за опазване на 
дивите птици: 
 - Защитена зона BG 0002052 “Язовир Жребчево”. Границата на зоната се намира на 25 km 
северо-източно  от терена на предприятието.  
  

В Община Стара Загора се намират и няколко природни забележителности: 
 - "Змеевата дупка" и "Кратера на вулкана"- скални образувания в село Змейово, община Стара 
Загора, на ок.11 km северно от площадката на „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД; 
 - "Милкините скали" - скални образувания, разположени в района на село Колена, община 
Стара Загора,  на ок.10,5 km североизточно от площадката на предприятието; 
  - "Казането" - скално образувание в землището на село Казанка, община Стара Загора, на 
около 20 km северозападно от площадката на предприятието. 
 Въздействие върху изброените защитени зони и обекти при реализация на инвестиционното 
предложение не се очаква поради тяхната отдалеченост. 
  
 4.6. Ландшафт 

Физикогеографското разположени на град Стара Загора и прилежащите му селища (квартали) 
е твърде специфично, намирайки се в подножието на източните дялове на Сърнена гора, на 
границата между два физикогеографски района – Сърненогорски (от Средногорска физикогеографска 
подобласт) на север и Загорски (от Горнотракийска физикогеографска подобласт) на юг. Преходът 
между двата района, а същевременно подобласти и области, е добре подчертан по отношение на 
основните природни фактори като: релеф, микроклимат, скален субстрат, растителна покривка и 
почви. От антропогенните фактори това е степента на земеделско усвояване на земите. 

 
4.6.1. Кратко описание на структурата и функционирането на ландшафите в 

разглеждания район 
По отношение на ландшафта, отчитайки физикогеографското местоположение, 

геоморфоложките условия, актуалното състояние на природно-териториалния комплекс и съгласно 
типологичното ландшафтно райониране на страната (Петров. П., География на България, БАН, 1997 
г.), обследвания район се определя от следните таксономични класификационни единици: 

2. Клас – междупланински равнинно-низинни ландшафти; 
2.5. Тип – Ландшафтите на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадно-

степни междупланински низини; 
2.5.10. Подтип – Ландшафти на ливадно-степните и лесо-ливадно-степните 

междупланински низини; 
2.5.10.17. Група – Ландшафти на ливадно-степните и междупланински низини върху 

неспоени кватернерни наслаги с висока степен на земеделско усвояване. 
От окрайнината на низината на север, ландшафтите са на нископланинските 

ксерофитнохрастови гори и със сравнително малка степен на земеделско усвояване (групи 4.9.20.46 и 
4.9.20.47). 

Висока степен на земеделско усвояване имат ландшафтите с разорани почви повече от 70%, 
а тези със сравнително малка степен – по-малко от 30 % от площите в съответната група. 

Съгласно схемата на последното ландшафтно регионално деление на страната (Петров, П., 
География на България, 1997 г.), създадена на базата на териториалното съчетаване на типовете, 
подтиповете и групите ландшафти, както и съобразно височинната поясност и местни природни 
особености, обследваната територия попада в ландшафтен район със следните ландшафтни 
единици: 

Г междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски планини 
XIX Горнотракийска подобласт 
108 Сютлийско-сазлийски район 
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Ландшафтният район е сравнително обширен, преобладавашо равнинен и се разполага в 
източната част на горнотракийската ландшафтна подобласт. Град Стара Загора попада в северната 
територия на ландшафтния район и под границата с планинския (Межденишко-Кортенски) 
ландшафтен район. 
При обособяването и характеризирането на ландшафтите, определяне тяхното състояние и място в 
дадена ландшафтна структура, освен използването на основните геокомпоненти, от значение е и 
отчитането на стойностите на представителните количествени показатели за избрани основни 
природни ландшафтни компоненти. Най-съществените от тях са систематизирани, обобщени и 
таблично оформени до момента за всички ландшафтни области и подобласти за страната (Петров, 
П., География на България, БАН, 1997 г.). Такива показатели за Горнотракийската ландшафтна 
подобласт са посочени в Таблица № 4.6-1. 
 
Таблица № 4.6-1. 

Показатели Мярка Количество 
от до средно 

Абсолютна височина m 60 350 205 
Гъстота на разчленението km/1 km2 0 1.5 0.75 
Дълбочина на разчленението m/1 km2 0 100 50 
Съвременни вертикални движения mm/1 y 0 +2 +1 
Средна януарска температура ° C 0.8 0.5 0.7 
Средна юлска температура ° C 24.5 22.6 23.6 
Сума на средномесечните температури над 0 ° C ° C 155.9 142.5 149.2 
Сума на валежите за месеците температури над 0 ° C mm 562 653 608 
Сезонна и годишна сума на валежите/годишна mm - - 608 
- зима mm - - 143 
- пролет mm - - 154 
- лято mm - - 164 
- есен mm - - 147 
Коефициент на влажност на въздуха - - 0.85 0.51 - 0.19 
Модул на оттока l/s/km2 0.25 3.00 1.63 
Отточна височина mm 7.9 94.8 51.5 
Годишна сума на валежите mm 562 653 608 
Сума на изпарение mm 554.1 558.2 556.5 

  
Естествено съхранените ландшафти са най-ценните природни ландшафти. Но в случая 

обектът се намира в урбанизиран район, върху чиято територия, в резултат на продължителната 
човешка дейност, естествените ливадно-степни, лесостепни и лесо-ливадно-степни ландшафти са не 
само атропогенизирани, но изобщо ликвидирани, заменени с нови и при всички случаи с антропогенни 
ландшафти. 

Все пак, въпреки високата степен на антропогенизация, като постоянни и трайно (не съвсем в 
първоначалния вид) устояли на човешката дейност природни ландшафти и основни ландшафтни 
компоненти са: релеф, геоложки строеж, почви (извън техногенно нарушените терени), реки (с 
евентуално коригирани корита) и долове. Съществуват и определени площи (изключително ценни), 
главно по прилежащите на райони планински и хълмисти била и склонове, със запазени първични 
растителни формации (подробно описани в т. 4.5.1. на доклада). 

Земеделски ландшафти. Поначало Старозагорското поле разполага с изключително 
благоприятни природни условия за земеделие. Затова, в резултат на човешката дейност, 
агроландшафтите се превръщат в основни ландшафти, а районът в типичен селскостопански. 
Отглежданите земеделски култури са характерните за района и страната – полски, фуражни, 
технически, зеленчукови, овощни и лозя. По-нататък с урбанизацията и развитието на нови отрасли, 
особено добивните и промишлените, територията на земеделските ландшафти бързо и трайно 
намалява, в последно време частично се превръщат в деградирани-антропогенни ландшафти. 

Горски ландшафти. Тъй като районът в миналото е превърнат в преобладаващо 
селскостопански, горските ландшафти не са характерни за него. Горски площи се установяват върху 
прилежашите на града хълмове, превърнати в паркове с естествени и допълнени с културни горски  
насаждения. В градската среда, освен наличието на няколко градинки и градски паркове, се 
наблюдават, както и в двора на промишлената площадка, отделни и с незначителни по размери 
зелени площи с единични декоративни дървесни видове и храсти. 

Водни ландшафти: От по-особено значение за северната част от Старозагорското поле са 
водоприемниците Сазлийка от изток и Сютлийка от запад. Същите оформят и териториално 
Сютлийско-Сазлийски ландшафтен район. Другите две по-малки реки, спускащи се от север и 
преминаващи през града, са Бедечка и Азмака. Основната посока на всички водни течения, спускащи 
се от южните склонове на Сърнена гора, е югоизток. 
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Към водните ландшафти принадлежат и няколко язовира, отстоящи на 5-10 km в околовръст 
на града и площадката. 

Селищни ландшафти: както се изясни по-горе, ИП ще се реализира в границите на 
съществуващо предприятие и площадка, в южната промишлена зона на града, съответно в границите 
на кадастралния му план и няма пряк контакт (освен транспортен) с околните населени места. 
Площадката е оградена и усвояване на допълнителни площи не се предвижда и не се налага. 

От съществено значение по отношение на опазване на околната среда е, че при спазване на 
всички нормативни актове и документи в тази насока, правилници и указания при работа по време на 
монтажа и експлоатация, предвидени технологии, проектни решения и препоръки, не се очаква 
нарушаване на селищния ландшафт по нито един от компонентите на околната среда и ландшафта. 

Промишлени ландшафти: принципно Старозагорското поле е типичен селскостопански 
район. Но същевременно от десетилетия на територията му се развиха и оформиха крупни 
промишлени центрове, един от които е и гр. Стара Загора. 

 Изграждането на предприятие, предмет на ИП ще допълни структурата и функционирането на 
промишлената зона и промишлеността в града. 

Комуникационни ландшафти: благодарение на природните условия и географското 
разположение, град Стара Загора се развива като важен комуникационен (шосеен и ж.п.) възел в 
посоки Изток - Запад и Север-Юг. Гъстотата на пътната мрежа е сравнително висока. Всички селища 
в района са свързани помежду си (предимно с третокласни пътища) и с административния център, а 
посредством автомагистрала Е80 и международен път Е773 и с цялата републиканска пътна мрежа. 

Площадката е свързана индиректно, посредством шосеен път, с основен входен булевард на 
града - бул. „Патриарх Евтимий”, а чрез него с околовръстния път на града, съответно с 
магистралните пътища и останалата пътна мрежа на страната. 

Предприятието като част от градския ландшафт ще бъде директно свързано с подземната и 
наземна инфраструктура на града, без да предизвиква нейното претоварване или нарушаване. 

Антропогенните ландшафти типични за времето, се наблюдават както в района и 
околностите, така също и на съществуващата площадка на ИП. В промишлената зона се налага ново 
благоустрояване и озеленяване. 

Рекреационни ландшафти в района на промишлената зона изобщо липсват. Такива 
ландшафти се наблюдават по хълмовете на града. Природни местности са култивирани и превърнати 
в паркове. 

 
 4.7. Културно наследство 

 На площадката на инвестиционното предложение, разположена в южната промишлена зона на 
гр. Стара Загора, не са установени паметници на културно, архитектурно, историческо и археологично 
наследство.  
 Недвижими културни ценности с категория „Национално значение” за гр. Стара Загора според 
списъка, утвърден по реда на Закона за културното наследство, публикуван в електронната страница 
на  Министерство на културата,  са посочени в таблица 4.7. 
 
 Таблица 4.7. 
 
N Обект Адрес Културна ценност Обявена 
1 Останки от южната порта на 

Агуста Траяна 
Бул. „Руски” № 76 Aрхитектурно-строителен 

от Античността и 
Средновеков. 

ДВ бр. 75 от 1968 г. 

2 Останки от антична сграда с 
мозаичен под 

Ул. „Столетов” № 
113 

Aрхитектурно-строителен 
от Античността и 
Средновеков. 

ДВ бр. 75 от 1968 г. 

3 Късноримска мозайка Ул. „Ген. 
Столетов” № 55   

Археологически ДВ бр. 97 от 1970 г. 

4 Ески джамия 
Джамия „Хамза – бей” 

 Народна старина 
Aрхитектурно-строителен 
от Античността и 
Средновеков. 
Архитектурно-строителен 
Художествен /стенописна 
украса/ 

ДВ бр. 221 от 1927 г. 
ДВ бр. 75 от 1968 г. 
 
ДВ бр. 22 от 1975 г. 
ДВ бр. 94 от 1972 г. 

5 Мавзолей-костница, до 
стадиона 

 Исторически ДВ бр. 33 от 1970 г. 

6 Църква „ Св. Богородица” 
Архитектурно-художествен и 
исторически комплекс на 

Ул. „9-ти 
септември” № 86 

Художествен 
/дърворезба/ 
Архитектурно-строителен 

ДВ бр. 54 от 1973 г. 
ДВ бр. 22 от 1975 г. 
Протокол № 9 на 
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църквата „Св. Богородица”, 
включващ църквата и 
сградите 

НСОПК от 15.06.1998 г. 

7 Църква „Успение Пресв. 
Богородици” 

 Исторически ДВ бр. 86 от 1979 г. 

8 Крепостна стена и 
съоръжения 

 Археологически Протокол № 9 на 
НСОПК от 15.06.1998 г. 

9 Кардо Максимус  Археологически Протокол № 9 на 
НСОПК от 15.06.1998 г. 

10 Неолитни жилища – в двора 
на Окръжна болница 

 Археологически Протокол № 9 на 
НСОПК от 15.06.1998 г. 

11 Античен комплекс при 
Западната порта на Августа 
Траяна 

 Археологически и 
художествен 

Протокол № 9 на 
НСОПК от 15.06.1998 г. 

12 Късноантична обществена 
сграда, експонирана в 
сградата на Пощенската 
палата 

 Археологически и 
художествен 

Протокол № 9 на 
НСОПК от 15.06.1998 г. 

13 Раннохристиянска църква и 
некропол 

 Археологически и 
художествен 

Протокол № 9 на 
НСОПК от 15.06.1998 г. 

14 Късноантична сграда и 
средновековен некропол в 
района на поделението МО 

 Археологически Протокол № 9 на 
НСОПК от 15.06.1998 г. 

15 Куполни гробници от 
римската епоха – в 
приземието на сградата на 
Общинския съвет 

 Археологически Протокол № 9 на 
НСОПК от 15.06.1998 г 

16 Къща – музей „Гео Милев” Ул. „Гео Милев” № 
37 

Исторически Протокол № 9 на 
НСОПК от 15.06.1998 г 

17 Къща на Николай Лилиев Ул. „Парчевич” 
Протокол № 38 

Исторически Протокол № 9 на 
НСОПК от 15.06.1998 г 

18 Ансамбъл от църквата „Св. 
Димитър”, включващ църквата 
с възстановения метох, 
училището и историческото 
място на метоха 

 Архитектурно-строителен 
и художествен и 
исторически 

ДВ бр. 22 от 1975 г. 
Протокол № 9 на 
НСОПК от 15.06.1998 г 

19 Парк „Аязмото”  Паметник на парковото и 
градинското изкуство 

Протокол № 9 на 
НСОПК от 15.06.1998 г 

20 Църква „Св. Троица”  Архитектурно-
строителен, художествен 
и исторически 

ДВ бр. 22 от 1975 г. 
Протокол № 9 на 
НСОПК от 15.06.1998 г 

 
Територията на античния и средновековен парк „Августа Траяна-Верея” в центъра на град Стара 
Загора е обявен с Разпореждане на Бюрото на МС  №94 от 27.09.1977 г. за археологически резерват 
/ДВ бр. 82 от 1977 г./. 

 
4.8. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда  
 
4.8.1. Определяне на потенциално засегнатото население и територии, зони или обекти 

със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита, в зависимост 
от предвиждания териториален обхват на въздействията върху компонентите на околната 
среда 

Целта на инвестиционното предложение е ” Изграждане на цех за производство на олово" в  
поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. 

Най-общо, ще се извърши монтиране и експлоатация на следните две съоръжения: 
• Електродъгова пещ с максимален инсталиран производствен капацитет 5 t/24h (0,208 t/h; 1800 t/y) 
• Късобарабанна пещ за максимален инсталиран производствен капацитет 3 t/24h (0,125 t/h; 1080 

t/y) 
За обезпечаване на работата им ще се изгради складово съоръжение за съхраняване на суровините 
за производство и спомагателните материали, както и за образуваните отпадъци. 

Технологията на производство е базирана на съвременни методи за оползотворяване на 
опасни оловосъдържащи отпадъци, формирани при първичното пирометалургично п-во на олово, при 
което се образуват оловни шлаки и дроси. Тези отпадъци са със сравнително високо съдържание на 
оловни съединения (главно оловен оксид, оловен сулфт и оловен карбонат) и към момента нямат 
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конкретно предназначение и биват депонирани на специални депа за опасни отпадъци или 
хвостохранилищата на големите металодобивни завид.  

 В електродъговата пещ, под въздействие на редуциращи агенти и при високата температура, 
създадена от приложеното ел.напрежение, оловните съединения претърпяват редукция, при което се 
отделя елементарно олово. 

В късобарабанната пещ се извършва единствено стапяне на оловни отпадъци, които не 
притежават опасни свойства (парчета оловна скрап, оловни стърготини от повърхностна 
механична обработка на метали, разделно събрани фракции олово и оловни отпадъци от 
строителни и мантажни дейности). 

Енергийната независимост на инсталацията ще се подсигури чрез експлоатация на електроагрегат за 
пв-о на електрическа енергия за собствени нужди, посредством енергоносител природен газ. 
В производствените помещения ще се изгради мощна обезпрашителна инсталация, която ще улавя от 
производственото помещение неорганизираните емисии прах при приготвяне на шихтата, както и 
неорганизираните емисии отделяни при процесите на леене на оловото. Така ще се осигури добра 
работна среда за персонала. Засмуканите прах и газове от работната среда, преди да бъдат 
изпуснати в атмосферата ще се подлагат на пречистване в пречиствателно съоръжение – ръкавен 
филтър. 

Минималното потреблението на природен газ за работа на електроагрегата и за 
късобарабанната пещ е благоприятно от хигиенни позиции, тъй като не се увеличава отделянето на 
повишено количество азотни оксиди, серни оксиди, въглероден монооксид и ФПЧ10, което обикновено 
се наблюдава при конвенционалните високоемисионни горива /въглища, мазут, дизел/. 

Наличието на модерни прочествателно съоръжения на електродъговата пещ – прахоулавяща 
камера, батерия ръкавни филтри и мокър скрубер гарантират спазване на нормите на допустими 
емисии и запазване качеството на атмосферния въздух в района на ИП. 

От комунално-хигиенни позиции, с оглед определяне на потенциално засегнатото население и 
територии особено значение има разположението на площадката на инвестиционното предложение. В 
случая, положителна оценка може да се даде за благоприятното и отговарящо на изискванията 
ситуиране на терена в промишлената зона на гр. Стара Загора и на значимо отстояние от отредените 
жилищно-административни зони на града – 0,8 km по права линия от кв.АПК на гр. Стара Загора. Това 
разположение предполага отдалеченост от най-гъсто населените територии на града и съответно 
ограничаване на евентуални негативни здравни въздействия. Според общинските териториални 
планове, вкл. този на гр. Стара Загора, зонирането на населените места се извършва на база 
климатични, топографски, геологични, ландшафтни и др. дадености, като  за промишлени зони се 
определят терени с най-щадящо здравето на населението месторазположение.  

Подлежащо на здравна оценка е и разположението на терена на “РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ” 
ЕООД в южната производствена зона на града спрямо околно разположени обекти и технологични 
дейности.  

Имотът е част от Южната производствена зона на града и има следните граници: 
 - Север и Запад - Животновъдна ферма ТрУ  
- Изток – четвъртокласен път 
- Юг –  частни земеделски земи 
Разполагащото се на север бивше предприятие от строителната  промишленост 

„Домостроителен комбинат” е в несъстоятелност и върху неговата територия не се извършват 
производствени дейности, не е налице и зает персонал. Има данни, които показват, че към настоящия 
момент част от производствените сгради на комбината се ремонтират и предстоят да бъдат въведени 
в експлоатация, без обаче да се поставя срок за това. За тези евентиални предстоящи дейности в 
РИОСВ не е депозирано УИН, което поставя под съмнение тяхната законосъобразност. 

 Югоизточно се разполагат две предприятия с предмет на дейност производство на арматурни 
заготовки, с твърде ограничен по брой персонал – едва 8-10 работника. Няма информация другите 
околни предприятия да имат предмет на дейност, изискваща спазване на хигиенно защитна зона и 
здравно-хигиенни отстояния. 

 В близост до площадката не са разположени обекти, подлежащи на специална здравна 
защита - училища, детски градини, рекреационни центорве, болници и др. 

Районът в близост до площадката на ИП е промишлена зона, а в по - далечните околности – 
жилищна територия. Поради това водовземане за питейно и битово водоснабдяване – ПБВ - не се 
извършва и в тази връзка не са учредени санитарно – охранителни зони. На 1,7-2,4 km югозападно от 
площадката на ИП се намират водовземните съоръжения на ВС „Кольо Ганчево“ за ПБВ, 
стопанисвани от „В и К“ ЕООД Стара Загора. Около водовземните съоръжения няма учредени СОЗ, 
съгласно Наредба 3/200г. Поради голямата отдалеченост от площадката, въздействие върху тези 
съоръжения е невъзможно. 
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Площадката на преприятието ще бъде с трайна настилка, което изключва възможността за 
проникване на замърсители в почвите и подземните води. 

Потенциално засегнато население е основно работещото, експонирано по време на 
експлоатацията на обекта (3-5 работника).  

При аварийни ситуации, не е възможно да се засегне и населението, живеещо в най-голяма 
близост до хигиенно - защитната зона на обекта, тъй като на площадката не се съхраняват, 
употребяват и произвеждат канцерогенни, мутагенни и силно токсични химични вещества. При 
извършено математическо моделиране на възможността на пренос на замърсени въздушни маси, 
съдържащи оловосъдържащи прахове, по безспорен начин се установи, че най-близката жилищна 
зона не може да бъде засегната (виж т. 5.1. на ДОВОС). 

Потенциално засегнатата територия е в района на обекта и се припокрива с територията на 
промишления имот, като здравен риск извън границите на този имот не съществува.  

Инвестиционното предложение не се очаква да повиши здравния риск в района, както за етапа 
на монтажните дейности, така и при експлоатацията.  

Дейността не е свързана с въздействия върху населението, поради разположението на обекта 
в промишлена зона и значимото отстояние от жилищни зони. 

Поради спецификата на инвестиционното предложение, от здравни позиции може да се 
направи извода, че при вземането на нужните предохранителни мерки, въздействията върху 
човешкото здраве и териториалния обхват се очаква да имат строго локален характер и с повече 
трудово-медицинска актуалност. Не се очаква отделяне на емисии вредни вещества извън рамките на 
работната среда. 
 Поради факта, че всички съоръжения – предмет на инвестиционното предложение ще се 
монтират в затворени помещения, емисиите на шум към околната среда ще са в рамките на 
нормираните. 

Допълнителна здравно-хигиенна мярка е планирано изграждане на зелен пояс по границите на 
площадката, което ще препятства разпространението на шум и емисии извън нея. 
 

4.8.2. Идентифициране на рисковите фактори за увреждане здравето на хората: 
извършва се при отчитане на компонентите на околната среда, вида на рисковите фактори и 
условията (предпоставките за вредно въздействие). 

Здравните рискови фактори на инвестиционното предложение ще бъдат разгледани за 
работещите, населението и околните обекти по време на реализацията и експлоатацията на 
инвестиционното предложение, а така също и по време на експлоатация на съществуващите 
производствени мощности. 

Главните рискови фактори за здравето на работниците, ангажирани с реализацията  и 
експлоатацията на инвестиционното предложение са праха, токсичните вредности от използваните в 
производството химикали, шума, общите и локални вибрации, неблагоприятния микроклимат, 
физическото натоварване. 

Рискови фактори за здравето на населението по време на експлоатацията на обекта на 
практика не съществуват, както се е доказало при досегашната експлоатация. Теоретично, при 
инциденти и аварийни ситуации е възможно прахово, газово и шумово замърсяване. 

От химичните рискови фактори, представени като веществен състав основно значение имат: 
оловосъдържащите отпадъци (шлаки и дроси), използвани като суровини за п-во на олово, както и 
газообразни химически вещества, отделяни от електроагрегата и късобарабанната пещ, в резултат 
изгарянето на природен газ (въглероден оксид и азотни оксиди), както и аерозоли от прах и олово 
отделяни от технологичните газове от електродъговата пещ. 

 
4.8.3. Характеристика на отделните фактори по отношение влиянието им върху 

човешкото здраве и съпоставянето им с действащите хигиенни норми и изисквания. 
 
А) Вредни физични фактори.  
• По време на изграждането на производствените мощности за инвестиционното 

предложение 
По време на строителството и монтажа на оборудването ще бъдат използвани строително-

монтажни машини и строителна механизация. Този факт предполага, че ще се наблюдава увеличение 
на емисиите на определени вредни вещества и фини прахови частици. Естеството на строително-
монтажните работи включва много малък обем на изкопни и насипни работи, което не дава 
предпоставки за негативно въздействие върху здравния статус на околното население и обслужващия 
персонал на работната площадка.  

По време на строителството работниците ще бъдат изложени на следните неблагоприятни 
физични фактори: 
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Наднормени шумови нива – Монтажните машини генерират шум с висок интензитет, който 
често надвишава допустимите норми от 85 dB/А. и оказва неблагоприятен здравен ефект върху 
слуховия анализатор и нервната система. Параметрите на шума и вибрациите на по-новите типове 
строителни и товарни машини най-често са в границите на допустимите норми. 

Наднормени нива на общи вибрации - От литературни данни и експертни изследвания е 
известно, че монтажните машини генерират общи вибрации в наднормени нива. Те са в по-голяма 
степен проявени при по-старите машини.  

Прах – монтажните работи по разширението и преустройството ще се извършват на открито и 
закрито. При най-неблагоприятни климатични условия (сухо и безветрено време), прахът е възможно 
да достигне стойности над ПДК, като ще се добави и прахът, който ще се генерира от транспортните 
машини. Тези прахови емисии са неорганизирани и ще зависят до голяма степен от метеорологичните 
условия (вятър, влажност, температура, устойчивост на атмосферата), характеристиките на земните 
частици, и много други условия. Благоприятно обстоятелство е, че площадката ще бъде изцяло 
бетонирана с водонепропусклив бетон и поддържана в добро хигиенно състояние. 

 
• По време на експлоатацията 
По време на експлоатацията, за населението не се очаква негативно въздействие от страна на 

вредни физични фактори.  
Относно здравето на работещите в производството, основни физични рискови фактори са 

шумът и прахът. 
 Относно шума и вибрациите, те се възприемат като най-неблагоприятните фактори на 
работната среда в близост до производствените машини. Най-общо шумът може да се характеризира 
като постоянен, със значителен интензитет. Неблагоприятният здравен ефект на шума е главно върху 
централната нервна система и се изразява предимно в разстройство на съня и развитието на 
неврозо-подобни състояния. На болшинството работни места шумът ще е под горната граница от 80 
dB/A. Наднормени шумови нива са възможни на ограничени работни места, свързани с ремонтно-
механичните дейности (работа с ръчни електроинструменти, ръчен циркуляр, фреза), но в тези случаи 
е предвидена употреба на лични предпазни средства. Тези дейности се извършват от работещите 
епизодично – при извършване на ремонт и поддръжка на оборудването, а не постоянно. По тези 
съображения не е налице непрекъснатост на въздействието. 

Относно праха, експозицията на този вреден фактор е свързана предимно с дейностите по 
доставка и обработка /шихтоване,смесване/ на изходната суровина. Прахът е един от основните 
неблагоприятни фактори при производството на цветни метали. Ще се емитира т.нар. тежък прах, 
който е със средна дължина на праховите частици 10-60 µm и спада към грубодисперсните прахове. 
Намерението на инвеститора да изгради мощна обезпрашителна инсталация е с потенциал да 
ограничи възможностите за този тип вредно прахово въздействие в работната среда. 

Наднормените прахови нива са рисков фактор както за развитието на белодробни 
заболявания от общ характер, свързвани с дразнещия ефект на праха, такива като ринит, хронични 
бронхити и техните усложнения, така и за развитието на професионална прахова патология свързана 
с оловна токсикоза. В тази връзка вземането на необходимите технически и медико-профилактични 
мерки е от първостепенна важност за съхраняване здравето на работниците при експлоатацията на 
производството и е отговорност на службата по трудова медицина, обслужваща работещите. 

Неблагоприятен микроклимат - през летните месеци в близост до пещите има условия за 
прегряващ микроклимат. Причината е в използването на термични процеси, които способстват за 
създаването на прегряващ микроклимат. 

Осветление – изкуствено и естествено, съобразено с извършените дейности и тяхната 
интензивност на всички работни места. ОИТ Стара Загора следва да контролира извършването на 
луксиметричен контрол на работните помещения от акредитирана лаборатория, с цел установяване 
на резултати в норма. 

 
Поради предприетите мерки и достатъчната отдалеченост на площадката, не се очаква 

вредно физично въздействие  спрямо населението на гр. Стара Загора и други промишлени обекти, 
подлежащи на здравна защита. 
 

Б) Вредни токсикохимични фактори. 
• По време на изграждането на инвестицията 
Строителството и монтажа на новите машини и съоръжения ще се извършва в ново 

производствено хале. Замърсяването с токсични вещества при това не се очаква. 
 
• По време на експлоатацията на инвестицията 
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Активен въглен -  Използва се като редуктор. Не се класифицира като опасно химично 
вещество 

Калцинирана сода – използва се за неутрализация на серни съединения в стопилката и за 
предотвратяване емисии на серен диоксид в технологичните газове 

Натриев тетраборат /боракс/ - класификация се като вреден при поглъщане. Използва се за 
по-лесно отделяне на шлаката от стопилката на оловото. 

Калциев оксид /негасена вар/ - алкално действие, вреден при поглъщане и при контакт с 
кожата. Праха има дразнещо действие върху горните дихателни пътища и лигавицата. Използва се за 
повишаване степента на извличане на околово от суровините. 

Оловосъдържащи отпадъци – използват се като основна суровина, а също така и се отделят 
от плаката в производствения процес. Работата с оловосъдържащи прахове може да причини 
професионални заболявания – т.н. оловни токсикози. При продължителна експозиция, оловото се 
резорбира и натрупва в костите. Повишеното количество на олово в организма се проявява в засягане 
на различни органи и системи и съответно проява на клинични симптоми. Най-често се засягат 
стомашно-чревният тракт, черен дроб, бъбреци, периферни нерви, репродуктивна система и други. 
Попаднал в организма тежкият метал води до нарушение на редица физиологични процеси. 
Протичането на интоксикацията с тежкия метал може да протича остро или хронично, което се 
определя от количеството и продължителността на натрупване в организма.Острото отравяне с олово 
води до проявата на отпадналост, адинамия, болка по мускулите и ставите. Отстрана на стомашно-
чревния тракт са налице повишено слюноотделяне, усещане за метален вкус в устата, отлагане на 
метала под формата на сива ивица по венците, диария, която е съпроводена с болки в областта на 
пъпа – коремна колика, промяна в цвета на изпражненията и други.Засягането на бъбрека води до 
намалено отделяне на урина, повишено съдържание на белтък в нея, а в по-тежките случаи се 
развива бъбречна недостатъчност. При тежките форми на отравяне се разива токсичен хепатит. 

Нито едно от посочените вещества няма да постъпва като замърсител в отпадъчните води или 
почвите, нито ще бъде изпускано организирано през изпускащите във въздуха устройства. 

Риск от експозицията на химични агенти съществува единствено за персонала, но рискът е 
приемлив, поради осигурените лични предпазни средства и подходящо предпазно работно облекло. 

 
 4.8.4. Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и 
отдалечено действие на установените фактори. 

Продължителното комбинирано въздействие на прах, оловни аерозоли и използваните в 
производството химически вещества при проготвяне на шихтата дразни лигавиците и може да доведе 
до развитието на заболявания на дихателната система при работещите в производството – хронични 
възпаления на горните дихателни пътища (ринити, бронхити) и заболявания на белите дробове 
(пневмонии, пневмосклерози, бронхиектазии). 
 Освен комбинираното действие на химически агенти, няма данни за осъществяване на 
комплексно действие на токсични вещества по време на монтажа или експлоатацията на 
инвестиционното предложение на принципа на адитивното действие.  
 

  4.8.5. Характеристика на експозицията 
Експозицията (директна и индиректна) може да се осъществи едновременно по няколко пътя – 

чрез въздуха, водата, хранителните продукти. 
В условията на настоящото инвестиционно предложение е по-вероятен директния път на 

експозиция. Той е налице, когато замърсителите в производството достигнат човешкия организъм, 
проникнат в него и метаболизират в биологичните му среди. 

При работниците по монтажа на съоръженията експозицията също е директна, но ще има 
временен характер с нисък интензитет. 

За прецизиране експозицията на работещи и население е необходимо след достигане на 
сравнително постоянно производство, да бъдат извършени измервания по компоненти за евентуални 
замърсявания на работната и околната среда в района.  
 

Емисии от монтажните работи.  
Източниците на неорганизирани емисии са: 
- прах при строителството и монтажа; 
- шумово замърсяване от използваното техническо оборудване.  
Описаните емисии са краткосрочни, с малък териториален обхват и зависят от мерките, които 

се вземат за тяхното ограничаване. 
На този етап е трудно да се даде точна хигиенна количествена оценка на замърсяването с 

прах от монтажната дейност. Праховата експозиция (при ПДК 10 mg/m3 за общ прах) ще е под ПДК и 
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няма да доведе до професионално обусловени увреждания във времето за извършване на 
строително-монтажните работи.  

Отделяне на химически вещества и прахови частици при експлоатацията. 
Източниците са: 
- прах от механичното въздействие при приготвяне на шихтата; 
- оловни аерозоли при топене и добива на олово; 
- отработени газове от горините процеси в електроагрегата и късобарабанната пещ 

 Производствените операции са високо механизирани, поради което трудът на работниците не 
изисква особени физически усилия – енергоразходът е средно до 10 kJ/min, но трудът е с висока 
интензивност през работната смяна.  Работните движения се извършват обикновено в максималната 
работна зона, като се съпровождат със статични усилия на тялото. Изисква се постоянно внимание и 
принудителна работна поза, което води до значително нервно-сензорно напрежение и напрягане на 
скелетно-мускулната система. Режимът на работа е сменен, включително и нощни смени. 
 
 Обща и професионална заболяемост 
 Неблагоприятният производствен микроклимат, интензивният шум, запрашеността, контактът 
с оловосъдържащи прахове и други токсични вещества, стоящата работна поза без възможност за 
сядане, натоварването и пренапрежението на горните крайници, тялото и краката, високата 
интензивност на труда, нервно-сензорното напрежение, сменния режим на работа и др. обуславят 
професионален риск, както за появата на професионални заболявания, така и за висока 
заболеваемост с временна нетрудоспособност. 
 Експозицията на висока запрашеност с неорганичен прах e честа причина за хроничен бронхит 
и ринит при работещите. Освен хроничен бронхит, дългогодишното инхалиране и натрупване на прах 
са придружава от емфизем, понякога възникват и астма или астмоидни състояния – т. нар. 
хеперсензитивен пневмонит, при свръхчувствителност към металните материали и др. алергии в 
оловния прахов аерозол. Чести са случаите на оловни токсикози. 
 Контактът на работниците от леярните с токсичните оловни прахове може да доведе до 
възникването на остри и хронични интоксикации, професионални екземи и други алергични 
заболявания, неоплазми и др.  Благоприятно обстоятелство е, че подготовката на шихтата, 
сместването и топенето, както и съхранението на химикалите е организирано в отделни помещения – 
склад за суровини и склад за химикали. Изключително благоприятно е предвиждане изграждането на 
мощна обезпрашителна инсталация, която да улавя неорганизираните емисии от прахове и химикали 
още на местата на образуването им и така да предотврати замърсяване на работните места. 
Пренапрежението на опорно-двигателния апарат е предпоставка за възникването на професионални 
миозити, тендомиозити, тендовагинити, радикулити, периостити и артрити на ставите с деформиране 
на пръстите с формиране на плоско стъпало и др. 

 
  4.8.6.Здравно състояние на засегнатото население 

Целта на настоящото специализирано проучване е изследване на здравното състояние на 
населението от община Стара Загора, за ретроспективен период с оглед оценка на наличие или 
отсъствие на детерминиращи фактори от околната среда.  

Задачите за реализиране на тази цел са: 
1. Проучване на здравното състояние на населението от община Стара Загора чрез демографски 
показатели за ретроспективен период и сравнителна характеристика с показателите за цялата страна.  
2. Проучване на здравното състояние на населението на област Стара Загора по ниво и структура 
на регистрираната обща заболяемост и онкологичната заболяемост за ретроспективен период. 
3. Обобщена характеристика на здравното състояние на населението. 
 
Проучване на здравното състояние на населението от община Стара Загора чрез 
демографски показатели и сравнителна характеристика с показателите за цялата страна.  

 
Проучени са основните демографски показатели отделно за община Стара Загора и общо за 

цялото население на страната.  
Таблица 4.8.6.1 представя данните по възрастови групи, като възрастовата структура за 

община Стара Загора е много близка до тази за страната и би могла да се определи като 
"стационарен към застаряващ тип". Тази възрастова структура не е особено благоприятна от 
социални и хигиенни позиции и е предпоставка за повишена заболяемост и смъртност. 

 
 Таблица 4.8.6.1. Разпределение на населението на община Стара Загора. 

 Население към 31.12.2016г. Брой 
Община Стара Загора общо 164970 
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мъже 79854(48,4%) 
жени 85116(51,6%) 

до 18 години 23992(14,5%) 
18-64 години 108567(65,8%) 
над 65 години 32411(19,7%) 

Република България общо 7 640 238 
мъже 3 699 689 (48,4%) 
жени 3 940 549 (51,6%) 

до 18 години 1 105 833  (14,5%) 
18-64 години 4 817 100 (63,0%) 
над 65 години 1 717 305  (22,5%) 

 
 Обобщени са показателите детска смъртност, обща смъртност, раждаемост и естествен 

прираст.  
Трайният спад в броя на населението, характерен за страната като цяло, запазва своята 

тенденция и в община Стара Загора. Показателите на общата смъртност за населението от общината 
са незначимо по-ниски от тези за страната, докато раждаемостта е близка до средната (Таблица 
4.8.6.2).  

 
  Таблица 4.8.6.2. Демографски показатели за община Стара Загора и цялата страна. 

Година Показатели на 1000 жители Община Стара 
Загора 

Република 
България 

2014г. 

Раждаемост 9,0 9,2 
Смъртност 12,6 14,6 

Естествен прираст -3,6 -5,4 
Детска смъртност до 1г. 12,1 11,1 

2015г. 

Раждаемост 9,8 9,6 
Смъртност 12,9 14,7 

Естествен прираст -3,1 -5,1 
Детска смъртност до 1г. 4,3 9,4 

2016г. 

Раждаемост 10,1 9,8 
Смъртност 12,9 14,8 

Естествен прираст -2,8 -5,0 
Детска смъртност до 1г. 12,0 9,2 

 
Естественият прираст като резултативен показател между двата основни демографски 

индикатора раждаемостта и общата смъртност е с по-ниски отрицателни стойности за 2014-2016г. за 
населението на община Стара Загора.  

 
Информативни в демографско и здравно отношение са данните за смъртността по причини от 

някои класове болести според МКБ-10 – един от косвените индикатори за здравния статус на 
населението, като данните са налични общо за област Стара Загора, в която се намира и община 
Стара Загора. 

Класовете болести, които в най-голяма степен са свързани и с факторите на околната среда 
са: 

II клас: Новообразувания; 
IV клас: болести на ендокринните жлези, на храненето, обмяната и разстройства на 

имунитета; 
IX клас: болести на органите на кръвообращението; 
X клас: болести на дихателната система; 
XI клас: болести на храносмилателната система; 
XII клас: болести на кожата и подкожната тъкан; 
XIV клас: болести на пикочо-половата система; 
XVII клас: вродени аномалии. 
 
Обобщените данни за област Стара Загора са незначимо по-лоши спрямо средните 

индикатори за страната, което доказва отсъствието на агресивно действащи фактори, включително от 
страна на околната среда (Таблица 4.8.6.3).  
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Таблица 4.8.6.3. Умрели по причини за смъртта, област Стара Загора и страната (на 100 000 души от 
населението). 

Клас 
болести; 
Години 

Район 
Обща 

смъртно
ст 

II IV IX X XI XII  
XIV XVII 

2014 
Стара 
Загора 1511,0 227,3 20,2 1012,9 68,4 41,3 0,6 11,9 3,0 

страната 1464,8 231,7 25,6 968,1 57,7 42,8 0,7 15,4 3,2 

2015 
Стара 
Загора 1530,6 245,2 14,2 1025,1 68,7 48,4 0,8 15,6 1,9 

страната 1473,4 230,0 29,1 978,5 54,3 41,5 0,5 15,4 2,4 

2016 
Стара 
Загора 1542,1 235,0 12,3 1040,9 65,3 52,4 - 21,3 2,8 

страната 1475,3 234,9 28,3 971,0 59,3 45,6 0,5 17,2 2,2 
 

Извършеното проучване за причините на смъртността на населението на област  Стара 
Загора и обобщено за цялата страна по класове болести показва несъществени различия. По-
високата смъртност от дихателни заболявания в сравнение със страната за област Стара Загора се 
дължи предимно на негативните данни от общините от района на Източно-маришкия енергиен 
комплекс, а не толкова на данните от община Стара Загора.  

 
Проучване на здравното състояние на населението чрез показателите на регистрираната 
заболяемост от ракови образувания по ниво и структура за ретроспективен период. 
          

От здравните индикатори, проучен обект са данните за онкологичната заболяемост като 
обобщени показатели и по локализация за 3 годишния период 2014-2016г за област Стара Загора. В 
представената по-долу Таблица 4.8.6.4 са разгледани 6 класа онкологични заболявания според 
локализация, които са социално значими и същевременно силно се променят при въздействие от 
фактори на околната среда.  

 
Таблица 4.8.6.4. Регистрирани заболявания от злокачествени образувания по локализация за 2014-2016г. (на 100 
000 души от населението). 

Наименование и локализация на 
новообразуванието 

2014 2015 2016 
Обл. 

Стара 
Загора 

страна
та 

Обл. 
Стара 
Загора 

страна
та 

Обл. 
Стара 
Загора 

странат
а 

Общо 3204,2 3069,9 3260,2 3229,0 3269,3 3330,7 
1. Устни, устна кухина и фаринкс 130,7 120,4 123,6 121,6 109,8 118,6 
2. Храносмилателни органи и перитонеум 426,1 441,9 449,8 472,7 468,9 498,7 
3. Дихателна система и гръдни органи 219,3 201,3 220,7 209,1 200,3 217,6 
4. Млечна жлеза при жените 976,0 1038,3 1024,0 1093,1 1054,6 1124,8 
5. С друга и неуточнена локализация 49,3 46,8 43,4 46,7 42,3 47,4 
6. Лимфни и кръвотворни органи 135,1 117,1 138,9 123,8 144,0 131,1 

 
По онкологична заболяемост, за област Стара Загора водещата триада болести са : 

-болести на храносмилателната система; 
-болести на опорно-двигателната система, кожата и млечните жлези; 
-болести на пикочо-половите органи. 

Същите класове болести са характерни и за цялото население на страната.  
 

Трябва да се отбележи, че стойностите за област Стара Загора са незначимо по-благоприятни 
и измерими с тези за населението на страната.  

Отсъстват данни за повишена онкологична заболяемост в резултат на конкретно вредно 
въздействие на фактори на околната среда. 
 
На основа представената здравно-демографска информация за инвестицията, хигиенният 
експертен анализ доказва, че: 
• не се очаква негативна промяна в здравния статус на населението от инвестиционното 
предложение и здравния риск в краткосрочен и дългосрочен план може да се прогнозира като много 
нисък;  
• ако при проектирането и реализацията на производството се вземат всички необходими мерки 
за здравна защита в работна среда, то рискът за работещите ще бъде максимално ограничен. 
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Реализацията на ИП се очаква да има и многопосочно положително влияние върху населението в 
района, включително в социален и здравен аспект – ще се изгради възможност за устойчиво 
генериране на работни места в района, като ще бъде трудово ангажирана част от местното 
работоспособно население; ще се увеличи добавената стойност в общинския бюджет на общ. Стара 
Загора. 

В т. 5.12. «Здравно-хигиенни аспекти на въздействието на инвестиционното 
предложение върху населението и работещите на площадката» на настоящия ДОВОС е 
представен подробен анализ на здравните рискове, в резултат реализациятана ИП, като се 
предложени профилактчни мерки за намаляване на риска за здравето на работещите и засегнатото 
население. 

 
 

5. ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЕМИСИИТЕ 
НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ, 
ГЕНЕРИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ И СЪЗДАВАНЕТО НА ДИСКОМФОРТ 

 
5.1. Атмосферен въздух 
5.1.1. Определяне на зоните на замърсяване на атмосферния въздух 
Моделиране на дисперсията на емисиите на вредни вещества от организираните точкови 

източници е направено по Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, 
разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на 
атмосферата – програмен продукт PLUME. /от 25 февруари 1998г., приета от Министерството на 
околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и 
Министерството на здравеопазването.  

Тази методика се използва при изчисляване на разпространението в атмосферата на вредни 
вещества, съдържащи се в изходящите отпадъчни газове от неподвижни източници (промишлени 
предприятия, топлоелектрически централи и др.), независимо от обема, температурата и състава на 
тези газове, както и от наличието на пречиствателни съоръжения за отпадъчни газове.  

I. Годишни концентрации на вредни вещества в приземния слой 
Този клон от програмата дава типови оценки на очакваните концентрации чрез пресмятане 

разсейването на вредни вещества в приземния граничен слой на атмосферата. 
 
Входни данни: 

 Брой стъпки по посока Запад –Изток – 20 
 Брой стъпки по посока Север - Юг – 20 
 Стъпка по посока Запад –Изток /м/ - 200 
 Стъпка по посока Север - Юг /м/ - 200 
 Тип повърхност – градски район 
 Географски координати : ширина: 42°24’ ; дължина: 25°39’ 
 Средногодишна околна температура – 12.1 0С 
 Посока на вятъра – Роза на вятъра, представена по-долу: 

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

 
 Брой на източниците – 4 броя; 
 Вид на замърсителите: Определени са по Решение №2016/1032/ЕС за формулиране на 

заключения за НДНТ в цветната металургия 
 Параметри на изпускащите устройства: показани са в таблицата по-долу; 
 Определяне стойността на замърсяващата емисия, чрез изчисляване: Е = D. C /1000; 

където Е – стойност на замърсяващата емисия (g/s); D-дебита на газа (Nm3/s); C-
концентрацията на замърсителя (mg/Nm3).  
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№ Източник на 
отпадъчни газове 

X Y H d T V Азотни оксиди Серни оксиди Въглероден оксид Прах 
C E C E C E C E 

НДЕ НДЕ НДЕ НДЕ 
(m) (m) (m) (m) (0C) Nm3/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s 

1 Електродъгова пещ 2000 2000 12 0,6 280 2,50 0 0,000 350 0,875 0 0,000 4 0,010 
2 Късобарабанна пещ 2000 2010 12 0.3 250 0,83 250 0,208 35 0,029 100 0,083 4 0,003 
3 Електроагрегат 2023 2050 3 0.1 180 0,56 250 0,139 35 0,019 100 0,056 0 0,000 
4 Обезпраш. инсталация 2015 2027 6 0.5 25 2,78 0 0,000 0 0,000 0 0,000 5 0,014 

Таблица 5.1.1-1а 
 
 

№ Източник на 
отпадъчни газове 

X Y H d T V Живак Олово Мед Кадмий 
C E C E C E C E 

НДЕ НДЕ НДЕ НДЕ 
(m) (m) (m) (m) (0C) Nm3/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s 

1 Електродъгова пещ 2000 2000 12 0,6 280 2,50 0,05 0,00013 1 0,003 1 0,003 0,05 0,00013 
2 Късобарабанна пещ 2000 2010 12 0.3 250 0,83 0,05 0,00004 1 0,001 1 0,001 0,05 0,00004 
3 Електроагрегат 2023 2050 3 0.1 180 0,56 0 0,00000 0 0,000 0 0,000 0 0,00000 
4 Обезпраш. инсталация 2015 2027 6 0.5 25 2,78 0 0,00000 1 0,003 0 0,000 0 0,00000 

Таблица 5.1.1-1б 
 

№ Източник на 
отпадъчни газове 

X Y H d T V Аресен TVOC PCDD/F 
C E C E C E 

НДЕ НДЕ НДЕ 
(m) (m) (m) (m) (0C) Nm3/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s mg/Nm3 g/s 

1 Електродъгова пещ 2000 2000 12 0,6 280 2,50 0,05 0,00013 40 0,100 1E-07 2,5E-10 
2 Късобарабанна пещ 2000 2010 12 0.3 250 0,83 0,05 0,00004 40 0,033 1E-07 8,33333E-11 
3 Електроагрегат 2023 2050 3 0.1 180 0,56 0 0,00000 0 0,000 0 0 
4 Обезпраш. инсталация 2015 2027 6 0.5 25 2,78 0 0,00000 0 0,000 0 0 

Таблица 5.1.1-1в 
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В. Резултати: 
Тъй като за метеорологични данни е използвано средногодишно поле на вятъра, получената 

оценка на замърсяването в приземния слой на въздуха е средногодишна. Резултатите са 
систематизирани в Таблица 5.1.1-2. 

Резултатите за основните замърсители, за които има годишни норми, са дадени в Таблицата. В 
същата таблица са представени и стойностите на нормите на съответните замърсители, съгласно 
Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, 
олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за 
норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух 

 
Таблица 5.1.1-2 Годишни концентрации от източниците на „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД и 

оценяване на съответствието 

Замърсител 
Разстояние от 

източника 

Очаквани 
средногодишни 
концентрации 

Средногодишни 
стойности съгласно 

Наредба 12 и 
Наредба 11 

Съответствие 

m [mg/m3] [mg/m3] Да/Не 
NOx 335 0,01328 0,04 Да 
SOx 617 0,0115 - - 
СО 335 0,00533 - - 

Прах 312 0,00092 0,04 Да 
Hg 2821 5.10-06 - - 
Pb 312 0,00021 0,0005* Да 
Cu 572 0,00006 - - 
Cd 2821 5.10-06 0,000005* Да 
As 2821 5.10-06 0,000006* Да 

TVOC 572 0,00188 - - 
PCDD/F 2821 5.10-14 - - 

 
*Определени по Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични 
ароматни въглеводороди в атмосферния въздух 
 

От таблицата се вижда, че не са превишени годишните СГН за опазване на човешко здраве, 
за обследваните замърсители, т.е. налице е съответствие между нормативните изисквания и 
получените резултати. 

По-долу са показани изолиниите на замърсителите: 

   
 Фиг. 1 Годишно поле на замърсяване с   NOx   Фиг. 2  Годишно поле на замърсяване сSOx 
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Фиг. 3  Годишно поле на замърсяване с прах       Фиг. 4 Годишно поле на замърсяване с СО 
 

    
 

Фиг. 5  Годишно поле на замърсяване с Hg       Фиг. 6 Годишно поле на замърсяване с Pb 
 

   
 

Фиг. 7  Годишно поле на замърсяване с Cu        Фиг. 8 Годишно поле на замърсяване с Cd 
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Фиг. 9  Годишно поле на замърсяване с As       Фиг. 10 Годишно поле на замърсяване с TVOC 
 

 
Фиг. 11 Годишно поле на замърсяване с PCDD/F 

 

 

Следователно, може да се заключи, че годишното замърсяване на атмосферния въздух след 
реализация на инвестиционното предложение няма да оказва отрицателен ефект върху 
населени райони и екосистеми. 

 
II. Максимално еднократно замърсяване от съществуващи изпускащи устройства 

 Важна характеристика е и максималното възможно замърсяване, което може да се получи при 
зададени източници, като се определят както максималната стойност на замърсяването, така и 
метеорологичните условия, при които то се получава. Това е и единствената характеристика на 
замърсяването, която може да се получи в случай, че изобщо липсват метеорологични данни за даден 
район. 

А. Входните данни: 
• Входни параметри на модела – областта, за която се пресмята замърсяването е 4 000 m x 
4000 m (20 стъпки по 200 m в посока Запад-Изток и 20 стъпки по 200 m в посока Север-Юг); 

• Метеорология - в програмния код на продукта PLUME е заложен наборът на 
метеорологичните параметри, които покриват диапазона на възможните вариации на скоростта на 
вятъра и съответните им класове устойчивост за двата периода на денонощието – дневните (в 
зависимост от слънчевото греене) и нощните (в зависимост от облачността) часове – Таблицата по-
долу 
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Скорост на вятъра [m/s] Клас устойчивост 
1 A , B 

2.5 B , C , E 
4 B , C , D , E 

5.5 C , D 
7 D 

Таблица:  Набор метеорологични параметри 
 
Моделът PLUME отчита ефектите на топлинно или механично издигане на струята (заложени 

в кода на продукта), вследствие на което се увеличава физическата височина на комина до т.н. 
ефективна височина, която зависи правопропорционално от разликата между температурата на 
изхвърляните газове от комина и температурата на околния въздух. Следователно по ниски 
ефективни височини ще се получат при по-високи температури на околния въздух (летни 
температури), а следователно и по-големи максимални стойности на замърсяването.  

• Параметри на източника – необходимите параметри на източниците са както в предното 
изследване. 

• Параметри на източника – са същите както в предната задача 
 
В. Резултати: 
В Таблица 5.1.1-4 са обобщени резултатите от този модул на програмата.  

Таблица 5.1.1-4  Еднократни концентрации  

Замърсител 
Разстояние от 

източника 

Очаквани 
средночасови 
концентрации 

Средночасови 
стойности, съгласно 

Наредба 12  
Съответствие 

m [mg/m3] [mg/m3] Да/Не 
NOx 232 0,04915 0,2 Да 
SOx 232 0,05041 0,35 Да 
СО 232 0,01971 - - 

Прах 536 0,00249 - - 
Hg 190 0,00001 - - 
Pb 536 0,00054 - - 
Cu 190 0,00024 - - 
Cd 190 0,00001 - - 
As 190 0,00001 - - 

TVOC 190 0,00813 - - 
PCDD/F 190 5.10-12 - - 

 
 Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 
частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух  не нормира максимално-
еднократни (средночасови) стойности на по-голяма част от обследваните замърсители.  

 Изчислени са най-неблагоприятните условия на дифузия – летните месеци, западен вятър със 
скорост 2,5 m/s-5,5 m/s , температурна стратификация – клас С по скалата на Паскуил-Гилфорд и 
посока югозапад. 

 На база изложеното може да се заключи, че краткотрайното замърсяване на атмосферния 
въздух след реализация на инвестиционното предложение няма да оказва отрицателен ефект върху 
населени райони и екосистеми. Населените места не са разположено по посока на замърсяването и 
по тези причини не се очаква предизвикване на дискомфорт у населението. 
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По – долу са дадени резултатите от работата на PLUME при определяне на максималното преходно 
замърсяване: 

     
                   Фиг. 12  Преходно замърсяване с NOx                          Фиг.13   Преходно замърсяване с SOx 
 

 

   
                    Фиг.14   Преходно замърсяване с СО                                 Фиг. 15   Преходно замърсяване с прах 
 
 

  
 

    Фиг.16   Преходно замърсяване с Hg                               Фиг. 17   Преходно замърсяване с  Pb 
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    Фиг.18   Преходно замърсяване с Cu                               Фиг. 19  Преходно замърсяване с Cd 

 
 

   
    Фиг.20  Преходно замърсяване с As                               Фиг. 21  Преходно замърсяване с TVOC 

 
 

 
Фиг. 22  Преходно замърсяване с PCDD/F 

 

 
Следователно, може да се заключи, че краткотрайното замърсяване на атмосферния въздух след 
реализация на инвестиционното предложение няма да оказва отрицателен ефект върху 
населени райони и екосистеми. 
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ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
 От направеното изследване за въздействието върху атмосферния въздух на инсталациите на 
"РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ" ЕООД при реализация на инвестиционното предложение, могат да се 
направят следните изводи: 
 

Дълготрайно (или средногодишно) 
1. Обектът няма да оказва отрицателно дълготрайно въздействие върху атмосферния въздух 
по отношение на разгледаните замърсители; 
2. Обектът няма да оказва кумулативно въздействие - допълнителното годишно натоварване 
в разглеждания район от дейността на инсталациите. При спазване на съответните НДЕ в 
димните газове на изпускащите устройства въздействието е пренебрежимо малко и няма да 
има отрицателен ефект върху населени райони и екосистеми. 
Краткотрайно 
3. Обектът няма да оказва отрицателно краткотрайно въздействие върху атмосферния 
въздух по отношение на разгледаните замърсители. 
 

 В годишен и краткосрочен аспект качеството на атмосферния въздух няма да бъде 
повлияно отрицателно след въвеждане на новите производствени мощности на "РЕСАЙКЪЛ 
КОМПАНИ" ЕООД. 
 
 Влиянието на източниците на "РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ" ЕООД върху атмосферния въздух 
е приемливо в локални и регионални мащаби. 
 

5.2. Подземни води 
Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху върху 

състоянието на подземните води.  
Съгласно предвижданията на ПУРБ за подземно водно тяло BG3G00000Q012 в района на ИП 

се поставят следните екологични цели: 
По отношение на количественото състояние, поставената цел е да се запази доброто 

състояние със срок 2021 г. Това може да се постигне като не се превишават гарантираните и 
възможни експлоатационни ресурси на предвидените за ползване водовземни съоръжения. В 
конкретното инвестиционно предложение на "РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ" ЕООД въздействие върху 
количествата в кватернера не се очакват, тъй като само по себе си ИП не предвижда вземане от 
подземни води.  

В т.4.2. на ДОВОС, Операторът уточни, че се отказва от ИП в частта му, касаеща 
изграждане на собствен експлоатационен сондажен кладенец за добив на подземни води. 

Поради тежките и изключитено времеемки административни процедури, свързани с изготвяне 
на хидрогеоложки доклад и издаване на разрешително за водовземане от подземни води, 
Инвеститорът се отказва от реализацията на ИП в тази му част, т.е. отпада намерението за 
изграждане на собствен сондаж и употребата на подземни води. Вместо това, води за промишлени 
цели (измиване на МПС и охлаждане) ще се доставят с водоноска и ще се съхраняват в наземен 
буферен резервоар с обем 37 куб.м. Това е възможно поради сравнително малките количества 
необходими води за промишлени нужди. Тази вода ще се използва също за санитарни цели – за бани 
и тоалетни. За питейни нужди, вода ще се осигурява от диспенсъри. 

На един по-късен етап, Инвеститорът ще пристъпи към изграждане на трасе от В и К 
водопроводната мрежа за водоснабдяване на площадката. 

 
По тези съображения се налага мнението, че ИП в неговата цялост няма да въздейства по 

никакъв начин върху количествения потенциал на подземното водно тяло. 
 
По отношение на химичното състояние, поставената цел в ПУРБ е да се постигне добро 

състояние със срок 2027 г. Инвестиционното предложение не притежава потенциал за въздействие 
върху химичното състояние на подземните води. Както беше посочено, изграждането на 
производствения корпус и складовата база, ще се извършват на съществуваща площадка, върху 
която ще се реализира трайна настилка от водоплътен бетон. Това от своя страна ще препятства 
замърсяване на почви/подземни води при евентуални разливи или разпилявания на оловосъдържащи 
отпадъци при аварийни ситуации.  

Дъждовните води, формирани от водосбора на покривите на сградите ще се отвеждат 
разсъсредоточено. Това ще бъде възможно, тъй като в идейния проект е планирано озеленяване и 
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паркоустройство на площадката, включващо изграждане на плътен зелен пояс около контура на 
оргадата. За тази цел е планирано около оградата да бъде формирана траншея с ширина 1-1,5 m в 
която да бъдат засадени дървета, храсти и треви, съставляващо този зелен пояс. В графично 
приложение Г10 e представена схема на местата с трайна настилка, на която са означени и 
траншеите за засаждане на растителността.  

Наклоните на бетона на площадката ще бъдат така изпълнени, че отводняването да се 
извършва към тези траншеи и дъждовните води да попиват в почвите. 

Участъка на движене на МПС са с наклони към зоната за измиване на гумите и рамата на 
МПС, напускащи площадката. В случай на разпиляване на оловосъдържащи отпадъци, Операторът 
планира извършване на дейности по събиране на отпадъците и последващо измиване на тези участци 
с вода. Формираните води от измиване се събират във водоплътната изгребна яма и се предават за 
обезвреждане на ГПСОВ Стара Загора. 

Не се планира измиване на склада за опасни отпадъци и производствени цех. По тези 
съображения не се предвижда формиране на отпадъчни води в тези помещения. 

На площадката е организиран цикъл на оборотните охлаждащи води. Загубите от изпарение 
ще се допълват със свежи води от  резервоара за води, предназначени за охлаждане и за измиване 
на МПС. По тези съображения Операторът не планира заустване на оборотни охлаждащи води. При  
планиран ремонт на оборотния цикъл, охлаждащите води могат да бъдат отведени в буферния 
резервоар за свежи води и след ремонта да бъдат подадени към охлаждащата система отново, тъй 
като това са чисти, незамърсени води, който нямат контакт с отпадъци/химикали и в които не са 
добавени биоциди. 

На площадката няма да се образуват производствени отпадъчни води с произход 
производствено оборудване или пречиствателни съоръжения. Операторът уточнява, че в мокрия 
скрубер се използва циркулираща варовикова суспензия, която има за цел да улови серните оксиди, 
намиращи се в технологичните газове преди изпускане в атмосферния въздух. При реакцията се 
формира гипс (отпадък с код 10 01 05), който периодично се изгребва от утаителната камера на 
мокрия скрубер. Изпарената вода от процеса, както и изразходения по реакцията варовик се 
компенсират чрез непрекъснато дозиране в камерата на скрубера. С други думи, отпадъчни води от 
този скрубер не се отделят. Водата в скрубера е само среда за протичане на реакцията между 
твърдо вещество варовик (калциев карбонат) и замърсителя серен диоксид (газ). 

 
С Писмо изх.№ ПУ-01-425 (1)/07.08.2018г. БДУВИБР Пловдив препоръчва на Възложителя да 

предивид пунктове за собствен мониторинг на подземни води, като местоположението на 
мониторинговите точки бъде съгласуван с Компетентния орган. Като мотиви за исканите 
наблюдателни сондажи се посочва единствено, че оловото е един от значимите замърсители на 
околната среда. 

Считаме, че препоръката на Компетентния орган в конкретния случай е нецелесъобразна, 
сързана е с допълнителна финансова тежест за Инвеситора, а получените даннни от мониторинга не 
могат да бъдат показателни за състоянието  на подземното водно тяло и най-вече за степента на 
въздействие на дейностите на площадката върху водното тяло. Мотивите за нецелесъобразността на 
изргаждане на пунктове за мониторинг на подземни води на площадката са следните: 
• Както бе многократно изяснено,  всички участъци на  площадка, където ще се извършват 

производствени, складови и транспортни дейности, ще бъдат покрити с водоплътен бетон, 
поради което не е налице възможност за миграция на замърсители в почвите/подземните води от 
дейностите извършвани на площадката. 

• Дейностите с отпадъците – съхраняване, вътрешен транспорт, приготвяне на шихтата, 
оползотворяване, леене на стопен метал и съхранение на образуваните отпадъци ще се 
извършват единствено и само в затворени помещения – склад и производствен цех, за които се 
предвижда трайна настилка и странична изолация с Н=1,2 m, както и плътно затварящи се 
автоматични врати от ножичен тип. Тази техническа мярка изключва възможност за замърсяване 
на подземни води, включително и при наводнения, проливни дъждове и снеготопене, тъй като не 
е физически възможно проникване на високи води в тези помещения и формиране на залпова 
емисия от замърсени води. В тези складови и производствени помещения не се предвижда 
изграждане на канализация и по тези съображения не е възможно обратно връщане на 
отпадъчни води и  наводняване на помещенията, в случай на високи дъждовни води. 

• Единствените площи с почвена покривка са опасващите около оградата траншеи, в които ще 
бъдат засадени дървета, храсти и треви, съставляващи т.н. „зелен пояс“ – основна мярка за 
подобряване на техногенния ландшафт на площадката и сигурна бариера за ограничаване 
разпространението на шум и емисии от площадката към съседни обекти. Както бе обяснено по 
проект се предвижда в тези траншеи да се извършва разсъсредоточено отвеждането на 
дъждовните води от площадката и покривите на сградите. Тези дъждовни води са условно чисти, 
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тъй като те не могат да бъдат в контакт с каквито и да е замърсители. Участъците, в които се 
движдат МПС са твърде ограничени и на тези места бетоновата настилка ще бъде изпълнена с 
наклон към участъка за измиване на колелата и рамата на МПС. Това ще даде възможност 
формираните дъждовни води в тези участъци да постъпят във водоплътната изгребна яма през 
сифоните на участъка за измиване на МПС. Тази техническа мярка напълно изключва 
възможност за постъпване на тези води в почвите. 

• Изключително важен е факта, че на площадката се работи единствено с метално олово и 
оловосъдържащи отпадъци, в които оловото се намира под формата на оловен оксид, 
оловен карбонат и оловен сулфид. Следва да се има впредвид, че нито една от тези 
форми, в които е свързано оловото не е водоразтворима, т.е не е възможно да се извърши 
пренасяне на тоскичния оловен йон от отпадъка, към водата и оттам – в подземното водно 
тяло. 

• Съгласно Доклад за състоянието на водите на територията на ИБР през 2016г. за района на гр. 
Стара Загора и по-специално в обхвата на инвестиционното предложение са разположени два 
хидрогеоложки пункта за налюдение и оценка качеството на подземните води, както следва: 
• BG3G000000QMP029 - 2 Сондажа – ПС, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора 
• BG3G000000QMP030 - Сондаж -1 – с оператор “ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ” АД, гр. Стара Загора, 

общ. Стара Загора 
 

Тези общо два хидрогеоложки  пункта за налюдение и оценка качеството на подземните води отстоят 
само на 830 m („Ембул инвестмънт“ АД) респ. на около 1,8-2,4 km на ПС на „В и К“ ЕООД, т.е. данните, 
които се получават от тях могат да индикират замърсяване на подземните води с олово, с други думи 
тези сондажи могат да се използват като наблюдателни за евентуален пренос на замърсители, 
съдържащи олово. 
• Съгласно направеното обстойно проучване на района, площадката на Инвеститора се разполага 

в южна индустриална зона на гр. Стара Загора. За този район в 1 km зона около площадката са 
налице производствени предприятия, за които са налице утвърдени от РИОСВ Стара Загора 
работни листи за класификация на отпадъци с код 160106* - оловни акумулаторни батерии, т.е. в 
обхвата на района на площадката са налице и други Оператори, които образуват и съхраняват 
оловосъдържащи отпадъци. В близост до площадката на ИП са налице и пунктове за събиране 
на отпадъци, в т.ч. и такива с код 160106* - оловни акумулаторни батерии. Това дава възможност 
да се направи заключение, че подземното водно тяло може да бъде замърсено с Pb2+ в резултат 
на тяхната дейност (напримерно изтичане на акумулаторен електролит върху незащитени 
участъци и миграция в почвите), а не в резултат дейностите на Оператора. Изграждането на 
наблюдателен сондаж на площадката би индикирало наличе на оловни замърсители във водите 
в случай на замърсяването им, но поради наличие в непосредствена близост и на други 
потенциални замърсители на подземните води, няма да може да се твърди кой обект именно е 
източникът на  това замърсяване. 

 
По гореизложените причини считаме, че изграждане на пунктове за мониторинг на подземни 

води е абсолютно неприемливо и нецелесъобразно. 
 
По същество инвестиционното предложение не съдържа дейности, от които да произтече 

влошаване на състоянието след осъществяване на предложението. Не предвижда извърване на 
дейности свързани с изливания върху почвите или реинжектиране на замърсени води в подземното 
водно тяло. Инвестиционното предложение не предвижда отвеждане на замърсители в подземни 
води и дейности, които да доведат до непряко отвеждане на замърсители. Това определя отсъствие 
на въздействие върху химическото състояние на подземните води при нормални експлоатационни 
условия.  

Специфичният характер на производството на олово, с преобладаваща механична преработка 
и последващо стапяне на суровините в технологични пещи, не определя  риск за пряко замърсяване 
на подземни води. Канализацията, по която отпадъчните битово-фекални и промишлени (от измиване 
на МПС) води достигат водоплътната изгребна яма ще бъде с много добра изолация (под 
канализационните тръби ще се изпълни посипка от филц и ще се положи геотекстилна мембрана) и 
изключва контаминиране на подземни води под нея. 

 Водоизточниците за ПБВ на населението са отдалечени от площадката на 1,7-2,4 km и няма 
да бъдат засегнати, въпреки липсата на учредени санитарно-охранителни зони. 

Поради посочените причини, прогнозата е за отсъствие на въздействие върху подземните 
води в резултат от осъществяване на ИП.  

Мерките, предвидени в ПУРБ за подземно водно тяло кватернер в Марица – Изток са:  
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-прилагане на добри земеделски практики от земеделците, обучение на земеделските 
стопани, складове за пестициди; 

-намаляване на въздействието върху земите – междинни култури, покриване на почвата, 
временни ливадинапояване, водощадящи технологии; 

-пречистване на битови отпадъчни води в зони без ГПСОВ; 
-нерегламентирани сметища; 
-изграждане на СОЗ за питейните водоизточници; 
-контрол за нефтопродукти 
-ограничеване на въздействието на IPPC - индустрията,  
Както се вижда предвижданията на ИП по отношение на подземните води, не се намират в 

противоричие с предвижданията на ПУРБ. 
 

 Значимост на въздействието на инвестиционното предложение върху подземните 
води: 

 Очакваното въздействие върху подземните води в процеса на строителството, монтажа и 
експлотацията  се очаква да бъде както следва: 

Териториален обхват на въздействие: Пряко или косвено въздействие върху подземните 
води няма да има, тъй като изграждането на инсталациите, ще се извършва върху съществуваща 
площадка с трайна настилка, изолирани от водоносните хоризонти и подземните води, а ползване на 
подземни води не се предвижда. 

Не се очаква  въздействие върху водите от СОЗ на питейни водоизточници поради 
отдалеченост и отсъствие на хидравлична връзка с площадката. 

Степен на въздействие: отсъствие на въздействие при изграждане и експлоатация; липса на 
въздействие въздействие при аварии на канализация и видиплътната изгребна яма, поради 
предприети технически мерки за полагане на геотекстилна мембрана около тях. 

Продължителност на въздействието: Краткотрайно въздействие. 
Честота на въздействието: инцидентно, само при много тежки аварийни ситуации и до 

отстраняването им. 
Кумулативни въздействия – Такъв род въздействия върху подземните води са възможни 

само при едновременно аварийно състояние на други подобни по дейност източници на замърсяване, 
разположени върху кватернерния хоризонт. 

Трансгранични въздействия – не са възможни, тъй като подземният воден обект не е 
трансграничен. 

 
 
5.3. Повърхностни води 
Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху 

състоянието на повърхностните води.  
Характерът на ИП определя като единствен механизъм на въздействие върху   

повърхностните води, заустването на предадените за пречистване в ГПСОВ отпадъчни води от 
водоплътната изгребна яма,  в канализационната система на гр. Ст. Загора и от там – в р. Бедечка.  

В количествено отношение предвидените с ИП отпадъчни води възлизат на около 700 куб.м. 
годишно. Тези количества, ще се събират във водоплътна изгребна яма и със специализиран 
транспорт ще се предават на ГПСОВ за обезвреждане, от където чрез колектора на ГПСОВ ще се 
заустват в р. Бедечка. 

Дъждовните води от водосбора на площадката ще се отвеждат разсъсредоточено, тъй като по 
идеен проект се предвижда около оградата на площадката да бъде изградена траншея, в която да 
бъдат засадени местни доминантни дървесни видове, които да оформят зелен пояс около оградата на 
площадката. 

Местоположението на площадката спрямо повърхностните водни обекти в района, както и 
технологична схема за работа, залегнала в инвестиционното предложение, не предполагат, по време 
и след неговата реализация на негативни въздействия върху хидроморфологичното състояние на 
водните обекти в района. Не се засягат техни заливаеми ивици, брегове на реки в естествено 
състояние, легла, диги, както и водностопански системи и съоръжения. 

По отношение на качественото състояние прогнозната оценка е за отсъствие на негативно 
въздействие върху качествата на водите в селищната канализационна система на Ст. Загора, 
нормирани с НАРЕДБА № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в 
канализационните системи на населените места и от там и върху качествата на река Бедечка. 
Горният извод се основава на следните факти:  

 Предвидено е относително малко нарастване на количеството зауствани 
производствени и битови отпадъчни води (образуваните и подавани води за 
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пречистване в ГПСОВ съставляват 1/милионна част от общия отвеждан поток 
пречистени отпадъчни води от ГПСОВ към водоприемника);  

 Съгласно технологичните разчети, използваните химикали и отпадъци за пв-ото на 
олово няма да постъпват във водите. Отпадъчните води няма да са замърсени с 
опасни и приоритетно опасни вещества. Очакваните емисионни товари ще бъдат 
изключително ниски. 

 

Показател Q 
годишно 

концентрация 
mg/m3 

Количество, 
t/y кг/ед.прод кг/h кг/sec 

СМЕСЕН ПОТОК : промишлени води от измиване на МПС и битово-фекални отпадъчни води 
Активна реакция - рН 700 6.6-9.0 *  *   * *  
Неразтворени вещества  700 400 0,28 0,000155556 3,19635E-05 8,9E-09 
Нефтопродукти 700 15 0,0105 5,83333E-06 1,19863E-06 3,3E-10 
БПК5 700 400 0,28 0,000155556 3,19635E-05 8,9E-09 
ХПК 700 700 0,49 0,000272222 5,59361E-05 1,6E-08 
Азот амониев 700 35 0,0245 1,36111E-05 2,7968E-06 7,8E-10 
Фосфор (общ) 700 15 0,0105 5,83333E-06 1,19863E-06 3,3E-10 
Олово  700 2 0,0014 7,77778E-07 1,59817E-07 4,4E-11 
Мед 700 2 0,0014 7,77778E-07 1,59817E-07 4,4E-11 
Живак 700 0,05 0,000035 1,94444E-08 3,99543E-09 1,1E-12 
Кадмий 700 0,5 0,00035 1,94444E-07 3,99543E-08 1,1E-11 
Арсен 700 0,5 0,00035 1,94444E-07 3,99543E-08 1,1E-11 

 
Мерките, предвидени в ПУРБ за река Бедечка и река Сютлийка касаят: 
-канализация и изграждане на ГПСОВ на Ст. Загора и други населени места; 
-намаляване на въздействието на земеделските източници – дифузни селскопански 

източници, напояване, водощадящи технологии; 
-подобряване на хидроморфоложкото състояние, залесяване, защитени зони за хабитатите; 
-ограничаване на въздействието на индустрията. 
Както се вижда предвижданията на ИП по отношение на водите, не се намират в противоричие 

с предвижданията на ПУРБ. 
 
 Значимост на въздействието 
Очакваното въздействие върху повърхностните води в процеса на строителството, монтажа 

и експлотацията  се очаква да бъде, както следва: 
Териториален обхват на въздействие: Териториалният обхват върху повърхностните води 

ще се простира в обхвата на части от водно тяло р. Бедечка – около точката на заустване на 
пречистените от ГПСОВ отпадъчни води. 
 Степен на въздействие: ниска степен на въздействие поради предвиденото предаване за 
пречистване на отпадъчните води в ГПСОВ до степен на заустване във водоприемника. 
 Продължителност на въздействието: за периода на експлотация.  
 Честота на въздействието: епизодично въздействие – при предаване на отпадъчните води 
за пречистване. 

 Кумулативни въздействия – Такъв род въздействия върху повърхностните води са възможни 
само при едновременно нарушение на индивидуалните емисионни ограничения или при 
едновременно аварийно състояние на други подобни източници на замърсяване, което е практически 
невъзможно. 
 Трансгранични въздействия – Трансгранични въздействия при предвидените мерки за 
пречистване на отпадъчните води и при спазване на изискванията на авариен план не се очакват.  
 

5.4. Геоложка среда 
Прогноза и оценка на очакваните изменения в геоложката среда от реализацията на 

инвестиционното предложение.  
Основните промени в геоложката среда, предизвикани от реализацията на инвестиционното 

предложение, ще се изразят основно в незначителните изкопни работи при фундиране на земната 
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основа, при изграждането на канали и водопроводни връзки между новото оборудване и 
площадковата ВиК мрежа, както и при прокопаване на траншеи за полагане на тръбни връзки за 
доставка на природен газ.  

При спазване на изискванията на Наредба № 1/01.09.1996 год. за проектиране на плоско 
фундиране новите строителни изкопи няма да окажат въздействие върху съществуващите сгради и 
съоръжения. 

Очакваните негативни изменения в геоложката среда от изкопните работи, предвидени в 
инвестиционното педложение могат да се оценят като незначителни. 

Измененията няма да окажат въздействие върху другите компоненти на околната среда. 
Значимост на въздействието 
По отношение на геоложката среда въздействието от реализация на инвестиционното 

предложение може да се характеризира по следния начин: 
Териториален обхват на въздействие: локален, в рамките на обекта, ограничено в рамките 

на всеки един от строителните изкопи, съгласно проектите за изграждане на ВиК връзки и 
газопреносна мрежа. 

Степен на въздействие: пряко и незначително; 
Продължителност  на въздействие: за периода на осъществяване на изкопните дейности; 
Честота на въздействие: еднократно върху съответния участък; 
Комулативни въздействия: не се очакват такива върху геоложката среда в рамките на 

предвидените в инвестиционното предложение фундирания на сгради, съоръжения и прилежаща 
инфраструктура 

 
5.5. Земи и почви  
Земите конкретно на площадката на ИП, а и изобщо на територията на южната промишлена 

зона на гр. Стара Загора, са различно нарушени според класификацията на увредените земи 
(Инструкция № РД-00-11/13 юни 1994 г. – МЗ). Те могат да се обособят в три основни класа на 
увреждане, като: нарушени, деградирани и замърсени. 

 
Нарушени земи 
Най-съществени,  постоянни и почти невъзвратими са техногенните увреждания на почвите. 

Те винаги съпровождат изграждането на техногенните обекти и  водят не само до значителни промени 
на повърхностния почвен слой, но и до пълно разрушаване и унищожаване на почвената покривка. 
Тези увреждания, по време на строителството, се дължат преди всичко на изкопите, които винаги се 
придружават с отнемане и изнасяне на хумусния пласт, почвения профил, а частично (от различни 
дълбочини)  и геоложката основа. 

Предмет на инвестиционното предложение е също технологичен обект. Но в случая 
допълнително заемане и нарушаване на земи и почви не се предвижда. Както бе посочено по-горе, 
съгласно предложението се предвижда изграждане на производствени и складови участъци но върху 
вече асимилирана площадка, върху която се извършват складови дейности.  

Освен това, след извършване на известно дострояване, ще се използва и изградената 
налична инфраструктура. 

За временно престояване и складиране на машини, съоръжения, обурудване, материали и 
пр.ще се ползват асфалтираните пространства на площадката. 

 
Деградирани земи (ерозирани, преовлажнени, заблатени, вкислени, засолени и пр.) 
За района на площадката физическите деградационни процеси понастоящем не са 

характерни, тъй като в резултат на урбанизацията почвите са или унищожени, или покрити с асфалти 
и бетони. 

Процеси на ерозия могат да се установят в хълмистата част, северозападно от площадката и 
северозападната покрайнина на града. 

Условия за евентуално преовлажняване и оглеяване на почвите съществуват югоизточно от 
града, край долното течение на р. Бедечка, преди вливането й в р. Сютлийка. 

 
Замърсени земи 
Изследвания за замърсяване на почвите в незначителните по размер залени площи на 

площадката на Инвеститора не са правени. 
Съгласно инвестиционното предложение, замърсяването на почвите по време на 

строителството и  монтажа на съоръженията и експлоатацията, посредством основните преносители 
на замърсители (въздух, вода и отпадъци), увреждащи почвите, не се допуска. И трите основни 
преносители са подробно коментирани към съответните точки от доклада. Замърсяване на почвите по 
време на строителството и монтажа не се очаква, тъй като ИП се реализира върху площадка с трайна 
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настилка. За предпазване от замърсяване чрез повърхностни води в дълбочина, се разчита на 
трайното покритие, обхващащо почти цялата площ на терена. 

По време на експлоатацията промишлените и битово-фекалните отпадъчни води преди 
заустването им във водоплътната изгребна яма преминават през специално изградена канализация 
от PVC тръби, които са положени върху траншеи с посипка от филц и с положена геотекстилна 
мембрана. Дъждовните води ще се отвеждат в почвите разсъсредоточено, но те са условно чисти, тъй 
като не са замърсени с химични агенти или отпадъци. 

Относно замърсяване на почвите по въздушен път от дифузни източници се налага мнението 
че това е малко вероятно, поради голямата височина на изпускащите устройства и възможността за 
много добро разсейване на замърсителите. 

Всички видове отпадъци се събират разделно, временно се съхраняват на определени за 
целта бетонирани площадки и се предават на специализирани лицензирани фирми. 

 
Прогноза и оценка на въздействие върху почвите  

Относно въздействието на инвестиционното предложение върху почвите, в резултат на 
реализацията му се открояват две съществени обстоятелства, а именно: 

- предложението се реализира върху територия на съществуваща площадка; 

 -  площадката се намира в индустриална зона. 

Целта на настоящото ИП е да се извърши изграждане на предприятие за пв-о на олово. 
Предвидено е да се използва съществуващ асимилиран терен върху производствена площадка, без 
да се налага усвояване и нарушаване на нови земи. Всички дейности свързани с преустройство, 
строителство монтаж, експлоатация и пр. ще се изпълняват в закрити помещения. За временно 
престояване на машини и съоръжения и ново оборудване, материали и т.н. ще се използва 
асфалтираната площ на площадката и няма да се допусне проникването в дълбочина на води и 
евентуално нефтопродукти. 

Въздействието върху земите и почвите извън площадката не се очаква. Те са част от 
територията на цялата промишлена зона и са техногенно-антропогенно нерушени или унищожени. 

 
5.6. Биологично разнообразие. Защитени природни територии. 
Инвестиционното предложение за изграждане и експлоатация на цех за производство на 

олово на  „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ” ЕООД ще се реализира в рамките на устроена площадка, 
предназначена за складови дейности, част от индустриалната зона на града, с частично изградени 
комуникации. Поради естеството на предвиденото строителство и експлоатация, не се очакват 
наднормени емисионни нива на вредни и опасни вещества към околната среда. Това се гарантира от 
работата на високоефективни пречиствателни съоръжения, модерна и автоматизирана технология на 
производство, добре мотивиран и обучен персонал. Не се предвижда емисии на замърсители, 
притежаващи канцерогенни, мутагенни и силно токсични свойства или такива, класифицирани като 
опасни за околната среда. Ще се използва възможно най-екологично чистото гориво – природен газ. 
Заустването на отпадъчните води от площадката ще се извършва в собствена водоплътна изгребна 
яма и ще се предват за обезвреждане на ГПСОВ Стара Загора. Дейностите с опасни вещества-
горива, химикали и оловосъдържащи отпадъци са строго регламентирани със съответни технически и 
технологични инструкции. Не се предвижда складиране и депониране на опасни отпадъци върху 
открити площи. Единствено може да се очаква завишение на производствения шум, което обаче, 
съгласно направената прогноза, няма да доведе до наднормени шумови нива по границите на 
площадката, тъй като с идейния проект се предвижда изграждане на зелен пояс около границите на 
площадката от местни дървесни видове. Всички дейности ще се извършват в затворени помещения.  

 
  5.6.1. Растителен свят 
 
     Направеният преглед на растителните видове в т. 4.6 на ДОВОС показа, че в рамките на 
обекта няма растителни видове с природозащитен статут. При извършената библиографска справка 
не са открити литературни данни за локализирани редки и защитени видове от Закона за 
биологичното разнообразие на площадката и в прилежащия район на ИП, който е част от 
индустриалната зона на града. На терена няма популации със стопанско значение на лечебни 
растения, поставени под специален режим на опазване и ползване. Следователно при 
експлоатацията на инсталациите за производство на олово няма да се наруши видовото 
разнообразие на съществуващата растителност. 
 Реализацията на проекта няма да окаже въздействие върху естествени фитоценози. 
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 Имайки предвид характера на описаната площадка, бихме препоръчали при озеленяване на 
допълнителни площи в рамките й и особено при изграждане на зелен пояс около оградата, да се 
прибягва до подходящи дървесни и храстови видове, добре адаптиращи се към градски условия – 
японска софора (Sophora Japonica), конски кестен (Aesculus hippocastanum), липа (Tilia  platyphyllos ), 
както и създаване на зелени тревни  площи. 
 Съвсем слабо въздействие върху растителността може да се очаква в отделни участъци от 
зелените площи, ако там се правят изкопи за канали и водопроводни връзки за свързване на 
новите мощности. Това въздействие, обаче, ще бъде силно ограничено по площ и време, 
незначително. Кумулативни и трансгранични въздействия не се очакват.по площ 

  
5.6.2.  Животински свят 
 
С реализацията на ИП не се очаква  фрагментация и нарушаване на видовия състав, тъй като 

територията е  силно повлияна   и натоварена от  синантропни и рудерални видове,  устойчиви на 
антропогенен натиск. Няма да се промени характерът (типа) на така сформираното на територията на 
площадката съобщество. 
            Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне  местообитания на редки и 
защитени животински видове или да повлияе отрицателно на динамиката на техните популации. Не 
се очаква фрагментиране на популации. За някои видове  птици, терена на ИП би могъл да 
представлява потенциално местообитание, или да бъде част от техните хранителни биотопи, но това  
важи само за синантропни видове. 
  Не се очаква реализирането на  ИП  да  доведе до загуба на потенциални местообитания, 
респективно хранителни биотопи, защото дейностите ще се реализират единствено в границите на 
разглеждания имот.   
  Наличното озеленяване  с дървесна растителност, предоставя условия за гнездене  и ще 
създаде  предпоставки за развитие на насекоми и  гризачи, които са част от хранителната база на 
птиците. 

От обобщението на написаното до тук, може да бъде направен изводът, че реализацията и 
експлоатацията на инвестиционното предложение не са в състояние да доведат до негативни влияния 
върху фауната в района. 
 

5.6.3. Защитени природни територии 
 Площадката на ИП не попада в защитени територии по смисъла на ЗЗТ и в защитени зони по 
смисъла на ЗЗТ. 
 Прегледът на ситуацията на  най-близките до площадката на Инвеститора защитени зони от 
мрежата на НАТУРА 2000 показа, че те са отдалечени на повече от 10 km от обекта. 
  Поради този факт, както и  местоположението на ИП  -  в урбанизирана територия,  не може да 
се очаква, че реализацията на ИП ще доведе до фрагментация на защитени  зони, не се очакват 
значителни отрицателни, вторични, преки или непреки въздействия при реализирането на ИП. 
 

5.7. Ландшафт  
Изключително благоприятно обстоятелство относно въздействието върху природните и 

ландшафтни компоненти, е че ИП ще се реализира в съществуваща производствена площадка и в 
затворени помещения. Ще се реализира ново производство, но в район с преобладаващи 
промишлено-производствени сгради. 

Само по себе си този факт, налага мнението, че изграждането на производствените и 
складови халета няма да доведат до промяна на облика на промишлените ландшафти в района. 

Като цяло площадката е част от южната индустриална зона на града, която към момента на 
доклада е с утвърдени ландшафтни компоненти. 

 
Значимост на въздействието 
Не се очаква инвестиционното предложение както по време на изграждането, така и при 

експлоатацията,  да доведе до промяна в състоянието и функциите на ландшафта. 
Площадката ще бъде отделена от околните отдалечени земеделски земи с широколистен 

дървесен пояс. Зелените площи, решени с райграс и единични храстови и дървесни видове, ще бъдат 
добре поддържани. 

Увреждането на геоложката среда и почвите при монтажа на ВиК и газовите връзки е строго 
ограничено по време и незначително. Препоръката е единствено, при прокарването на необходимите 
за разширението комуникации, да се възстановява своевременно асфалтовата покривка и зелените 
площи, за да се съхрани естетичния вид на средата. 
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5.8. Културно наследство в района на инвестиционното предложение 
Историческите, архитектурни  и културни паметници, най-близки до площадката на ИП, са 

разположени в гр. Стара Загора  и южно от него.  
Реализацията на инвестиционното предложение не може да доведе до въздействие върху 

археологически паметници, тъй като наличието на такива находки в района на площадката не се 
предполага. Не се очакват наднормени емисии, към околната среда. Прогнозата за разпространение 
на тези емисии (виж. т.5.1. за разпространение на емисии в атмосферния въздух) показа, че най-
близките жилищни градски зони (съответно исторически и културни паметници) няма да бъдат 
засегнати. Не съществува възможност дейността на предприятието косвено и/или кумулативно да 
повлияе на исторически, архитектурни, археологически  и културни паметници. 

 
5.9. Отпадъци 
5.9.1. Прогнозна оценка за въздействието на генерираните отпадъци върху околната 

среда и здравето на хората. 
В т. 2.4.3. на ДОВОС е представена прогноза за вида и количество на отпадъците, които ще се 

генерират по време на строителството и експлоатацията на производството в “РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ 
ЕООД. 

Класификацията на отпадъците беше направена съгласно Наредба № 2 за класификация на 
отпадъците. 

Налагат се следните изводи: 
По време на изграждането на съоръженията ще се генерират отпадъци – главно изкопани 

земни маси, който ще се влагат като обратен насип, съгласно Плана за управление на строителните 
отпадъци. От разопаковане на оборудването ще се генерират дървесни опаковки. Те ще се събират 
непосредствено до мястото на образуване върху асфалтирани площадки. Не могат да възникнат 
въздействия върху околната среда, работещите или населението във връзка с управлението на тези 
отпадъци. 

При редовната експлоатация на производството на олово от инсталацията ще се генерират 9 
вида опасни и 1 бр. битов отпадък-  табл. 2.4.3-2.  

Една част от тези опасни отпадъци представляват изходна суровина за производството на 
олово. Това са главно шлаки и дроси от първичните процеси на оловно производство, т.е. от 
пирометалургията на оловото. Реално погледнато, към настоящия момент тези отпадъчни шлаки и 
дроси нямат конкретно предназначение и се депонират на специални депа или хвостохранилища. 

С реализацията на ИП на Инвесититора става възможно тяхното ололзотворяване и 
доизвличане на остатъчното в тях олово чрез прилагане на термо-химични методи. 

След процеса на извличане, от електродъговата пещ ще се генерират отново отпадъци от 
шлаки и дроси (със същия код, както са постъпили на вход в съоръжението за оползотворяване), но с 
доста по-ниско съдържание на олово, респ. с по-нисък риск за околната среда. 

Генерираните опасни отпадъци с най-големи количества са именно отпадъците от Шлаки от 
първия и втория етап на производството с код 10 04 01*.  Тези опасни отпадъци се използват като 
суровина зап-вото на олово, но се образуват и след извличането на съдържащото се в тях олово, 
поради което има установена практика, съответстваща на нормативните изисквания за тяхното 
събиране, транспорт, обезвреждане и оползотворяване. 

Останалата част от опасните отпадъци – главно от уловения оловосъдържащ прах, както и от 
праха от ръкавните филтри ще се оползотворява на площадката, като ще се влага отново за пв-ото на 
олово. Отпадъците от опаковки замърсени с ОВ или съдържащи остатъци от опасни вещества, както и 
излезни от употреба луминесцентни лампи ще се предават за обезжреждане на оторизирани фирми. 
За съхранението на отпадъците ще бъде организиран специален склад за суровини (шлаки и дроси), 
както и по-малък склад за опасни отпадъци, образувани пряко или косвено в прозиводствените и 
спомагателните процеси. 

И двата складови участъка ще са с трайна настилка и странична изолация, резистентна на 
действието на съхраняваните отпадъци. Ще се извършва разделно съхранение на отделните видове 
отпадъци в отделни секции на складовете. Всяка секция ще бъде обозначена с табела с ясни надписи 
на вида и кода на съхранявания отпдък, както и максималния капацитет на всяка секция. 

 
5.9.2. Оценка на предвидената с инвестиционното предложение система за управление 

на отпадъците. 
След издаване на комплексно разрешително на инсталацията, Операторът ще разработи и 

внедри система за управление на околната среда със съществен аспект – ефективното 
оползотворяване и управление на дейностите по отпадъците. Ще се изпълняват  условия за 
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събиране, временно съхранение, оползотворяване, транспортиране и предаване за оползотворяване 
или обезвреждане на отпадъците от дейността на предприятието. 

Всички дейности  касаещи дейности с отпадъците ще се регламентират чрез съответни 
работни и технологични инструкции, а резултата от прилагането им ще се документира. 

Прилагането на СУОС ще гарантира свеждане до минимум на риска от замърсяване с 
отпадъци. 
  

Значимост на въздействието:  
Очакваното въздействие на генерираните отпадъци и дейностите с тях  в процеса на 

строителството и експлоатацията  на инвестиционното предложение може да се определи по 
следния начин. 

Териториален обхват на въздействие: локално; 
 Степен на въздействие :  средна поради решаване на въпроса с оползотворяването на 
отпадъци 

Продължителност на въздействието:  по време на монтажа и експлоатация  
 Честота на въздействието: периодично  

Кумулативни въздействия: не се очакват.   
Трансгранично въздействие: не се очаква. 
 
5.10. Опасни вещества   
Монтажни работи 
Употреба на опасни вещества при предвидените строителни работи за изграждане на 

производството са само сгъстените газове за заварки (ацетилен и кислород). При това следва да се 
спазват изискванията за безопасна работа с газове под налягане. 

При експлоатация 
В експлоатацията на инсталациите, химичните веществаи смеси са спомагателни материали 

(активен въглен, негасена вар, калцинирана сода, натриева основа, боракс) и горива (природен газ). 
Само негасената вар, натриевата основа и природни газ са опасни вещества по смисъла на Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. 

Основното въздействие по отношение употребата на опасни вещества е свързано с тяхното 
съхранение и употреба. 

Увреждане на здравето на хората и околната среда може да се получи при аварии и 
инциденти с опасни химични вещества, свързани с разливи, нарушение в дейността на съоръженията 
за отвеждане на емисиите, невнимателна или некомпетентна работа и пр. За това всички работници, 
извършващи дейности с опасни вещества, трябва да бъдат обучени и инструктирани, и да се 
съблюдава строг технологичен ред. 

 
Оценка на предвидените с инвестиционното предложение мерки за опазване на 

околната среда и здравето на хората  при работа с опасни вещества 
В инвестиционното предложение по отношение управлението на  опасните вещества, 

препарати и продукти са определени: 
- вида на опасните вещества по време на монтажните работи и експлоатацията; 
- прогнозните количества опасни вещества, които ще се употребяват в производството; 
-  начините за тяхното закупуване, временно съхранение и употреба при отсъствието на 

вредни последици за околната среда и здравето на хората; 
- необходимите условия, които следва да се изпълняват с оглед минимизиране на риска от 

вредното им  въздействие. 
 Дейностите с опасни вещества  и смеси, извършвани в “РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД, ще 
бъдат регламентирани с издаване на комплексно разрешитело на фирмата. Всички химични вещества 
и смеси, включително горива, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно 
ЗЗВВХВС, следва да са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за 
безопасност. Съхранението им трябва да отговоря на условията за съхранение, посочени в 
информационните листове за безопасност. 
 Операторът ще разработи, внедри и прилага инструкции и ще води отчет за: 

• консумация на суровини,  спомагателни материали и горива;  
• експлоатация и поддръжка на складовете/резервоарите за съхранение и съблюдаване на 

изискванията към тях (виж табл. 2.3.1-2 към ДОВОС); 
• установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и 

помпите, по тръбната преносна мрежа за горива, суровини и спомагателни материали при работата 
на инсталацията. 
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Въз основа на максималните количества опасни вещества и отпадъци, които могат да са 
налични на площадката, предприятието  надхвърля критериите на Приложение №3 към чл. 103 от 
ЗООС и по тези съображения Предприятието се класифицира с нисък рисков потенциал по отношение 
съхранение и употреба на отпадъци, притежаващи свойства «опасни за околната среда – възможност 
за дълготрайни необратими ефекти във водните обекти».  

Като отделно приложение към ДОВОС е приложена Оценка на безопасните разстояние по 
смисъла на чл.99, буква» б» от ЗООС, от която се доказва че при най-неблагорпиятни условия и при 
възникване на аварийни ситуации не съществува риск за здравето на населението и за компонентите 
на околната среда. 

След одобряване на ИП и издаване на положително Решение по ОВОС, Възложителят ще 
депозира Доклад за политиките за предотвратяване на големи аварии в РИОСВ Стара Загора, чието 
одобряване е необходимо за получаване на Разрешение за строеж. 

 
Значимост на въздействието:  
Очакваното въздействие на опасните вещества при строителството, монтажа  и 

експлоатацията  на съоръженията при реализацията на инвестиционното предложение може да се 
определи по следния начин: 

Териториален обхват на въздействие: локално, съсредоточена на площадката, в работната 
среда; 

 Степен на въздействие: незначителна при спазване на  техническите, технологични и ТБ 
инструкции; 

Продължителност на въздействието:  по време на монтажа - кратковременно; по време на 
експлоатация - продължително. 

 Честота на въздействието: периодично по време на монтажа, непрекъснато при 
експлотация. 

Кумулативни въздействия: не се очакват.   
Трансгранично въздействие: не се очаква. 
 
5.11. Рискови енергийни източници  
5.11.1. Шум 
Шумовото натоварване в района на площадката се определя от производствените и 

транспортни дейности на предприятието, другите фирми в южната промишлена зона на гр. Стара 
Загора и автомобилния трафик, главно по шосейния път, преминаващ източно от площадката. 

Съгласно Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. 
бр.58/18 Юли 2006г.), граничните стойности за еквивалентно ниво на шума в територии и 
устройствени зони, имащи отношение към инвестиционното предложение са:  

 
Таблица 5.11-1. Гранични стойности на нивата на шума 

Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шума в dB(A) 
Ден 
07-19 h 

Вечер 
19-23 h 

Нощ 
23-07 h 

Производствено - складови зони и територии 70 70 70 

Жилищни зони и територии 55 50 45 

 
 В етапа на строителните дейности  се очаква еквивалентните нива на шум по контура на 
площадката да не превишават пределно допустимите нива. Създаваният шум е непостоянен и с 
временен характер. Възможни са епизодични повишавания на звуковото налягане единствено при 
работа на тежка строителна механизация – багери и фандрома. Монтажните дейности (на 
оборудването) ще бъдат извършвани в закрити помещения (след изграждане на сграден фонд). 
Шумовото въздействие  ще бъде отрицателно и пряко, но локално, само по работни места, временно  
и краткотрайно. 

Възможно е по време на строителството да се получават вибрации от отделни строителни 
машини. 

По време на експлоатацията не се очаква влошаване на акустичната обстановка на   
площадката. Производството, предвидено в инвестиционното предложение, ще се извършва с 
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машини и съоръжения, които отговарят на съвременните норми за шумови и вибрационни 
характеристики, съобразени с НДНТ.  

Режимът на работа е непрекъснат, денонощен, което не води до промяна в емисиите на шума 
за дневен и нощен период. По своя характер, излъчваният от технологичното оборудване и 
технологичните процеси шум е постоянен. 

Очакваните еквивалентни нива на шума на отделни работни места в производствената сграда 
няма да превишават санитарно-хигиенните норми. Степен на въздействие – средна, териториален 
обхват – локален (в производственото хале), продължителност – дълготрайно, честота – постоянно. 

Въздействието на рисковите фактори шум и вибрации е върху обслужващия персонал, което 
изисква вземане на конкретни мерки, за да бъдат удовлетворени изискванията на Наредба № 6 от 26 
юни 2006 г. на МЗ.  

Значимостта на въздействието на шума по време на разширението и експлоатацията  се 
определя, както следва: 

Териториален обхват на въздействие: в работните помещения и обхвата на обекта; 
Степен на въздействие:  средна; 
Продължителност на въздействие: за периода на монтажни работи–кратковременно; за 

периода на експлоатация -   постоянно. 
Честота на въздействие: за периода на монтажни работи– периодично; за периода на 

експлоатация -   постоянно. 
Кумулативни въздействия: очакват се по отношение на отделните машини и съоръжения в 

производствените помещения. 
Трансгранично въздействие: няма. 
 
5.11.2. Вибрации 
По време на монтажните дейности, вибрации се получават от използваната техника на 

работните места. Предвид съвременната техника, вибрационното натоварване ще е около ПДН. 
 При експлоатация натоварване от вибрации може да се очаква на работните места при 

електродъговата пещ и при електроагрегата. При работа на пълния капацитет на предприятието, т.е. 
на всички машини и съоръжения, вибрационното въздействие на отделните машини ще се кумулира. 
Въздействито е само върху обслужващия персонал, в рамките на работната смяна за 
производственото помещение. 

Значимостта на въздействието на  вибрациите по разширението и експлоатацията  се 
определя, както следва: 

Териториален обхват на въздействие: по работни места; 
Степен на въздействие:  средна; 
Продължителност на въздействие: за периода на монтажни работи–кратковременно; за 

периода на експлоатация –дълготрайно, в рамките на работната смяна; 
Честота на въздействие: за периода на монтажни работи– периодично; за периода на 

експлоатация -  постоянно. 
Кумулативни въздействия: очакват се по отношение на отделните машини. 
Трансгранично въздействие: няма. 
 
5.11.3. Вредни лъчения 
Обектът не се явява източник на вредни лъчения към околната среда. Геоложката основа не е 

източник на вредни лъчания.  
В близост до  технологичните пещи ще има термично въздействие, от което ще са зесегнати 

работещите в участъка. То ще бъда съсредоточено само в работната смяна. 
В рамките на обекта няма източници на вредни лъчения.  
 
Значимостта на въздействието на топлинно излъчване по време на експлоатацията  се 

определя, както следва: 
Териториален обхват на въздействие: по отделни работни места; 
Степен на въздействие:  малка; 
Продължителност на въздействие: за периода на експлоатация – в рамките на работната 

смяна при  пещите 
Честота на въздействие:  постоянно. 
Кумулативни въздействия: от отделните съоръжения, но с локално въздействие 
Трансгранично въздействие: няма. 
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5.12. Здравно-хигиенни аспекти на въздействието на инвестиционното предложение 
върху населението и работещите на площадката  

Прегледът на здравното състояние на хората от региона и всички аспекти на ИП, които могат 
да го повлияят, позволиха да бъдат набелязани следните мерки:  

 
5.12.1. Профилактични мерки и препоръки по отношение опазване здравето на 

работещите в новоизграждащото се  производство 
 

Могат да се изброят следните основни изисквания за безопасни условия на труд: 
• Преди започване на работата, да бъдат изпълнени препоръките за поднормено 

ограничаване на шумовите, прахови и аерозолни токсикохимични емисии в работните помещения и 
тези, отделяни в околната среда. 

• Да се спазват стриктно указанията за боравене с химическите вещества и препарати, 
използвани в производството. 

• Работниците при пещите – леяри, да използват лични предпазни средства, по указание за 
съответното работно място (защитни каски; външни или вътрешни антифони; антивибрационни 
ръкавици при локални вибрации; гумени ботуши, прахови маски, работен комбинизон, ръкавици, 
престилки, обувки и работно облекло). 

• През горещите летни дни в сушилното отделение да има поставени вентилатори. 
• Да се провеждат редовни профилактични прегледи, насочени към разкриване на 

свързаните с труда заболявания, главно с начални форми на оловна токсикоза. 
 

Във връзка с потенциалните здравни рискове по отношение на шум, прах, топлинно 
въздействие над пределно допустимите нива, експозиция на химикали, мерките за здравна защита 
най-общо се провеждат в няколко направления: 

• Технологични - внедряване на затворени цикли на определени етапи от технологичния 
процес; механизация на рисковите и с високо физическо натоварване производствени процеси. 

• Технически - адекватна вентилационна система (в т. ч. и локални аспирационни системи 
над съоръженията за отстраняване и обезвреждане на токсикохимични вредности от мястото на 
тяхното образуване), виброизолационни подложки на машините и съоръженията, шумозаглушители, 
където е необходимо. 

• Медицински - провеждане на предварителните медицински прегледи (професионален 
подбор) съобразно изискванията чрез стриктно спазване недопускането на лица с противопоказания 
за характера на работата в обекта; провеждане на периодични медицински прегледи в изисквания 
срок, обем от изследвания и специалисти; прилагане на специфични методики с висока 
информативна стойност, позволяващи ранна доболестна диагностика на застрашените контингенти; 
организиране на рационален режим на труд и почивка; организиране на съответен хранително-питеен 
режим; контрол върху използването на лични средства за защита – антифони, защитни ръкавици, 
каски, маски, очила, и др. 
 

В Таблица 5.12.1. са систематизирани рисковите фактори с неблагоприятно въздействие 
върху здравето на работещите и съответните мерки: 
 
Таблица 5.12.1. Рискови фактори с неблагоприятно въздействие върху здравето на работещите и 
мерки за тяхното ограничаване 
 

Вид рисков фактор Условия за вредно въздействие Мерки за ограничаване на 
здравния риск 

Експониране на 
оловосъдържащ прах  в 
работна среда. 

Лоша вентилация. Неизправно 
техническо оборудване 

Употреба на лични предпазни 
средства. 
Обезпрашителна инсталация 

Наднормени нива промишлен 
шум и вибрации в цеха 

Неизправно техническо 
оборудване 

Употреба на лични предпазни 
средства.; противовибрационни 
рами и и килими 

Замърсяване на работната 
среда с химически вещества 

Лошо функционираща 
вентилационна система. 

Контрол на качеството на 
въздуха на работната среда, 
технически изправни уреди, 
редовни профилактични 
прегледи. 

Токсични вещества в 
производството – оловни 

Отсъствие на информация за 
безопасна работа.  

Употреба на лични предпазни 
средства. 
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аерозоли Даване на предпазна храна, 
богата на белтъчини. 

Прегряващ микроклимат. Технологични пещи Осигурява се подходящо работно 
облекло и се дават разхлаждащи 
напитки. Осигурява се подходящ 
физиологичен режим на труд и 
почивка 

Физическо натоварване. 
Принудителна работна поза. 

Вдигане на тежести. Ръчна 
дейност. Монотонна работа. 

Осигурява се подходящ 
физиологичен режим на труд и 
почивка; Стаи за отдих с 
прилагане на т.н. „пасивно-
релаксиращи“ технологични 
почивки 

Психо-сензорно натоварване. 
Висока отговорност. 

Трудни за изпълнение етапи от 
технологичния процес. 

Да се работи под ръководството 
на квалифицирани специалисти. 

Възможни трудови злополуки. Падания, повърхностни 
наранявания и травми, изгаряния 
с химически вещества. 

Провежда се персонален 
инструктаж. Използване на лични 
предпазни средства. 

 
 

5.12.2. Профилактични мерки по отношение опазване здравето на населението. 
Основните фактори, рискови за здравето на населението в райони с предприятия от 

металодобивната индустрия, са шумовият и газово-прахов фактори.  
 Поради съвременното промишлено строителство, използването на високотехнологично 

оборудване и съвременната организация на работата, при условия на правилно експлоатиране, не се 
очаква разширеният обект с увеличен капацитет да представлява здравна опасност за околно 
живущото население.  

 От хигиенни позиции следва да се имат предвид следните положителни факти:  
 използваната технология е най-модерната налична, което е благоприятно от хигиенни 

позиции, тъй като генерирането на прах и шум е сведено до минимум;  
 местоположението на инвестицията е в обособена от десетилетия промишлена зона 

на града; 
 налични ще бъдат всички необходими инфраструктурни елементи, вкл. изградена 

плътна висока ограда, шумозаглушители, модерни пречиствателни съоръжения с 
автоматизиран контрол, изграждане на зелен дървесен пояс около границите на 
площадката, полагане на трайна настилка от водоплътен бетон,  което е предпоставка 
за екологосъобразно и безопасно използване на обекта;  

 
Относно шумовото натоварване, не съществуват предпоставки за емитиране на високи 

еквивалентни шумови нива и вибрации, водещи до наднормени нива при най-близките жилищни 
сгради на гр. Стара Загора. На открито на площадката няма да бъдат разположени емитери на шум в 
околната среда, което ще запази приемливо акустично ниво извън площадката. 

Въпреки това е необходимо инвеститорът, чрез посочените по-долу мерки, да положи усилия в 
максимална степен да се ограничат възможностите за негативно комплексно въздействие на шума 
върху човешкото здраве.  

Може да се приеме, че поради:  
• използването на най-модерна техника 
• обособяването на основните генератори на шум в затворени производствени помещения, 

зоните с шумово натоварване и акустичен дискомфорт биха имали отношение най-вече към здравето 
на обслужващия персонал на обекта.  

 
Относно праха и изгорелите газове, рискът за населението като цяло може да се оцени 

като много ограничен. В т.5.1. на ДОВОС, посредством разработване на математически модел на 
дисперсията на замърсителите в приземния слой на атмосферата се доказа по безспорен 
начин, че при максимално натоварване на мощностите, очакваните концентрации на 
замърсителите са многократно под установените норми  за опазване на човешкото здраве и 
природните екосистеми.  

Площадката ще бъде  изцяло асфалтирана и неорганизираните емисии на прах ще бъдат 
сведени до минимум. 
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Препоръчително е, по време на експлоатацията на новото производство, да се вземат 

следните мерки по отношение опазване здравето на населението (Таблица 5.12.2.): 
 
Таблица 5.12.2. 

№ МЕРКИ РЕЗУЛТАТ 
1. Всички възможни технически мерки относно намаляване 

отделянето на шум от обекта в околната среда. 
Изграждане на зелен дървесен пояс около границите на 
площадката 

Профилактика на здравния риск 
за населението чрез понижаване 
на шумовото и праховото 
натоварване. 

2. Мониторинг на качеството на изпусканите от комините 
отработени димни и технологични газове 

Профилактика на замърсяването 
на околната среда и здравето на 
населението в района. 

3. Въвеждане на система за добра работна организация, 
поддържане на добро техническо състояние на 
материалната база, както и провеждане на регулярен 
мониторинг на работната и околна среда. 

Профилактика на здравния риск 
за населението. 

 
 
В хода на процедурата по оценка качеството на ДОВОС, РЗИ Стара Загора депозира становище в 
Писмо изх.№ (ЗП-ЗК-6522)/10.07.2018г. По отношение на констатациите в Становището, отправяме 
следните възражения, които да бъдат взети впредвид при вземане на решение за одобряване на 
инвестиционното намерение от експертния екологичен съвет на РИОСВ Стара Загора: 
1. Погрешно е твърдението на РЗИ, че използването на вода от буферен резервоар не отговаря 
на чл. 4а от Наредба 9/16.03.2001г. на МЗ, МРРБ и МОСВ за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битово водоснабдяване.  
Съдържанието на цитираната правна норма, а именно: «чл.4а. В населени места с изградена и 
функционираща водоснабдителна система доставяне на вода за питейно-битови цели с цистерни 
се допуска по изключение и за ограничен период от времe в случаи на бедствия и аварии, водещи 
до прекъсване на водоподаването или до силно влошаване качеството на питейната вода, както и 
при режимно водоснабдяване» обхваща дейностите по доставяне на вода за питейно-битови цели. 
Водата, доставяна с водоноска и съхранявана в буферния резервоар на площадката е предназначена 
единствено за санитарни нужди (измиване на умивалници, бани и тоалетни) и за промишлени цели – 
за измиване на гумите и рамата на МПС, напускащи площадката. Вода за питейни нужди на 
персонала ще се осигурява от диспенсъри. Същото е подробно обяснено в ДОВОС на стр.9, на стр.22, 
както и на стр. 52. Това не противоречи по никакъв начин на действащото законодателство. Очевидно 
в случая трябва да се направи разлика между термините «санитарни цели» и «питейно – битово 
водоснабдяване». Никъде в ДОВОС не се твърди, че водата от буферния резервоар ще се 
използва за «питейно – битово водоснабдяване» ! 
 
2. Не става ясно по какъв начин компетентния орган е стигнал до извода, че «очакваните 
еквивалентни нива на шума в отделните работни места в производствената сграда ще превишават 
санитарно-хигиенните норми, съгласно Наредба 6 за минималните изисквания за осигуряване на 
здраве и безопасност на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум», както и че 
“очакваните ексвивалентни нива на шум, излъчен от всички основни източници на шум в помещенията 
са в диапазона 85 dB/A до 90d/B/A. 
В ДОВОС на стр.65, в текса под булет първи  „•По време на експлоатацията“ ясно е записано „На 
болшинството работни места шумът ще е под горната граница от 80 dB/A“. 
Съгласно цитирания от Вас нормативен документ, риск за работещите възниква при нива на шума над 
80 dB/A, над които стойности Работодателите са длъжни да осигурят лични предпазни средства 
(антифони) на работещите, а при експозиция на шум над 85 dB/A – да ги задължат да използват 
осигурените им ЛПС.  
Наличие на шум в границите 85 dB/A до 90d/B/A на площадката е възможно да се очаква единствено в 
етапа на строителството при фаза „Изкопи и фундиране“ от работата на тежката строителна 
механизация (ескаватори и фандроми), но както е описано в ДОВОС тази фаза ще бъде ограничена в 
рамките до една седмица. 
Оценка на риска от въздействие на шума в работната среда върху работещите се извършва след 
монтиране на оборудването при извършване на т.н. приемни изпитания, когато е налице възможност 
за измерване факторите на работната стреда от Акредитиран орган от вида С и изготвяне на 
Оценката на риска за работните места от Службата по трудова медицина. На този етап, без 
провеждане на нужните измервания в работната среда не може да се даде категорична оценка  за 
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евентуалната степен на въздействие на шума върху работещите, още повече да се твърди за наличие 
на здравен риск за работещите.  
В т.5.12. на ДОВОС  са разгледани всички потенциални рискове за населението и работещите, 
извършен е ескпертен анализ на рискови фактори с неблагоприятно въздействие върху здравето на 
работещите и мерки за тяхното ограничаване. Предписана е употребата на колективни 
(обезпрашителна инсталация) и лични предпазни средства (респираторни маски, предпазно работно 
облекло, ръкавици, антифони) за защита на работещите. С оглед пълнота на Доклада са разработени 
и представени за изпълнение на Възложителя на Профилактични мерки по отношение опазване 
здравето на населението. От всичко изложено в  ДОВОС се налага извода, че не е налице здравен 
риск за работещите на площадката и населението. Заключението на експертите е представено на 
стр.95 от ДОВОС. 
 
3. Напълно погрешно е твърдението на компетентния орган, че „в информацията, предоставена в 
инвестиционното предложение е видно, че реализацията на същото би довело до поява на 
професионални заболявания с временна нетрудоспособност на работещите в обекта“. 
Никъде в Уведомлението за инвестиционно намерение или в ДОВОС, не е записана подобна 
хипотеза. Тъкмо обратното – в ДОВОС на стр.66, абзац четвърти е посочено: „Риск от експозицията на 
химични агенти съществува единствено за персонала, но рискът е приемлив, поради осигурените 
лични предпазни средства и подходящо предпазно работно облекло.“ В т.5.12.1 от ДОВОС са 
разработени и предложени пакет от Профилактични мерки и препоръки по отношение опазване 
здравето на работещите, чието прилагане в етапа на експлоатацията гарантират недопускане 
развитието на професионални заболявания. 
 
4. Не е ясно по какъв начин е достигнато до извода, че се „очаква значителен здравен риск за 
работещите в обекта от токсични вредности, прах и шум“. 
Това са напълно необосновани предположения и те не почиват на никаква експертиза или 
задълбочено вникване в множеството предприети мерки за намаляване на риска за работещите, 
посочени в т.5.12.1 на стр. 85 от ДОВОС. Нещо повече – експертите, разработили ДОВОС са посочили 
в обобщената експертиза на стр.96 от ДОВОС, че по отношение здравното състояние на работещите: 
„ Въздействието ще е пряко, в рамките на нормативните изисквания за качество на 
работната среда за отрасъла, периодично (в рамките на работната смяна) и дълготрайно (по 
време на експлоатацията)“. С други думи – не е налице здравен риск за работещите! 
 
5. Невярно е твърдението, че „При процеса на производство на олово не е отразено на какво 
разстояние от източника на вредност се очаква замърсяване на почвата с оловни аерозоли и други 
токсични вредности, отделяни в процеса на производството“. 
В т.5.1.1. на ДОВОС е извършено математическо моделиране на замърсяването на приземния 
атмосферен слой, в резултат максимално натоварване на производствените мощности, чрез 
използване на Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и 
очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферата – 
програмен продукт PLUME /от 25 февруари 1998г., приета от Министерството на околната среда и 
водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на 
здравеопазването/. В таблица 5.1.1-2 и таблица 5.1.1.4 са представени очакваните максимални 
приземни концентрации, изразени като средногодишни, респ.средночасови стойности. Получените 
резултати са сравнени с определените норми за качество на атмосферния въздух в Наредба № 12 от 
15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, 
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, 
кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух и Наредба № 11 от 
14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в 
атмосферния въздух. 

На база представения сравнителен анализ се налага мнението, че са спазени сега действащите 
норми, за опазване на околната среда и човешкото здраве. При внимателния прочит на данните в 
таблица 5.1.1.2 се вижда, че максималната годишна концентрация на олово и оловни аерозоли 
възлиза на 0,00021 mg/Nm3 (при норма 0,0005 mg/Nm3) и се очаква да се появи на разстояние 312 m 
от последния източник на емисии (изпускащо устройство). С други думи, очакваните концентрации на 
замърсителите са многократно под установените норми за опазване на човешкото здраве, а 
разстоянието на което се очаква да се появи максималната определена концентрация не може да 
достигне най-близките жилищни зони, отстоящи на 800 m от площадката, нито да засегне 
животновъдния обект на Тракийски университет, отстоящ на около 130 m северозападно от 
площадката, нито обектите за обработка на метали (арматурни дворове), отстоящи на 150 m от 
границата на обследваната площадка. С това се оборва напълно твърдението на компетентния орган, 
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че производствените процеси на площадката на Инвеститора ще доведат до здравен риск за 
обучаваните студенти и работещите, както и за животните във фермата, а също и за работещите в 
обектите за обработка на метали. 

Експертното заключение по компонент „Атмосферен въздух“ от ДОВОС е : 
„В годишен и краткосрочен аспект качеството на атмосферния въздух няма да бъде 

повлияно отрицателно след въвеждане на новите производствени мощности на "РЕСАЙКЪЛ 
КОМПАНИ" ЕООД. 
 Влиянието на източниците на "РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ" ЕООД върху атмосферния въздух 
е приемливо в локални и регионални мащаби.“ 
 

На стр. 104, в Таблица № 7-1. Е представен План за изпълнение на мерки, предвидени да 
предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят значителните вредни 
въздействия върху околната среда. Всички мерки, заложени в Плана ще бъдат поставени като 
задължителни за изпълнение Условия в Решението по ОВОС, което ще гарантира прилагането 
им, с което ще се постигне намаляване и по възможност напълно елиминиране на риска за 
човека и околната среда. 

 
По отношение на законосъобразността на Становището в Писмо с изх.№ ЗП-3К-

6522/10.07.2018г.: 
 

6. Абсолютно незаконосъобразно е крайното заключение на РЗИ Стара Загора, че „Избора на 
площадка за реализация на обекта не е удачен, от гледна точка на очакван здравен риск и 
потенциално засегнати хора, пребиваващи и работещи в околните имоти в близост до обекта, тъй 
като дейностите по съхранение и оползотворяване на оловосъдържащи и други опасни отпадъци са 
вече процедирани с Решение за преценка необходимостта от извършване на ОВОС № СЗ-67-
ПР/2005г. на РИОСВ Стара Загора. В хода на тази  процедура, РЗИ Стара Загора се е произнесла със 
становище, че не е налице здравен риск (в противен случай Решението на РИОСВ би било 
отрицателно). След успешното преминаване на тази процедура по глава Шеста на Закона за опазване 
на околната среда, тогавашния оператор на същата площадка „Еко Трейд Газ“ ООД преотстъпва 
право на ползване на нов оператор - „Еко Трейдинг Къмпани“ ООД, който по-късно придобива 
Разрешително № 13-ДО-519-00 от 22.07.2015 г., изм. с Решение   № 13-ДО-519-01 от 04.04.2017 г. 
В това Решение, компетентния орган РИОСВ Стара Загора разрешава на Оператора съхраняване и 
оползотворяване на отпадъци с код 16 06 01* (оловни акумулаторни батерии) в количества до 200 
тона, ведно с още 285 тона други видове опасни отпадъци. 

При така описаната хронология на площадката възниква логичния въпрос, как през 
2005г. РЗИ Стара Загора преценява, че за същата площадка, но с друг Оператор, съхраняването 
и оползотворяването на 200 тона опасни отпадъци, съдържащи олово (оловни акумулаторни 
батерии), ведно с още 285 тона други видове опасни отпадъци няма да поражда риск за 
населението и работниците в съседните предприятия, а в настоящия момент се произнася с 
напълно противоположно становище за същите дейности по съхраняване и оползотворяване 
на олово съдържащи отпадъци, при това в количества до 180 тона, т.е. значително по-малко?! 
 
7. По отношение правоприлагането на чл. 14, ал.2, т.4 от НАРЕДБА за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., 
посл.изм. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г ), „при отрицателно становище на 
специализираните органи по т. 1 (в случая РЗИ Стара Загора), те излагат своите мотиви въз 
основа на критерии, одобрени със заповед от министъра на здравеопазването съгласувано с 
министъра на околната среда и водите, и дават конкретни указания за допълване и преработване 
на доклада по отношение на направената в него оценка на здравния риск.“ 

В Становището на РЗИ Стара Загора, изх. ЗП-3К-6522/10.07.2018г. за оценка качеството на 
ДОВОС,  нито едно от направените заключения/констататции не е мотивирано, възоснова на каквито 
и да е критерии, още повече законодателни такива. Не са дадени конкретни указания за допълване и 
преработване на Доклада, по отношение на направената в него оценка на здравния риск. 

Заключение  
От направения анализ следва констатацията, че след въвеждане в експлоатация на 

навоизграденото производство за нерафинирано олово от оловосъдържащи отпадъци, не се очакват 
изменения в здравния статус на работниците в Дружеството и жителите в района. Може да се 
обобщи, че рискът за здравето на населението се оценява като много ограничен, като този риск може 
допълнително да се минимизира чрез добра работна организация, поддържане на техническо 
изправно оборудване, регулярно провеждан мониторинг и др. 
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ОБОБЩЕНИЕ 

 
Значимостта на въздействието върху околната среда и здравето на хората при 

реализиране на инвестиционно предложение “Изграждане на цех за производство на олово" в  
поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора 
е определена на база:   

• Идейните проектни решения на инвестиционното предложение за всички негови етапи;   
• Сравнение на проектните технически и технологични решения с „най-добрите налични 

техники”, което  е изпълнено в съответствие с изискванията на чл. 99 а от ЗООС; 
• Доказване спазването на безопасните разстояния по смисъла на чл.99б от ЗООС; 
• Управлението на суровините, материалите и горивата, необходими за експлоатацията на 

инсталациите за производство на олово; 
• Възможностите за осигуряване на необходимия ресурс вода чрез алтернативни методи на 

водоснабдяване – изграждане на буферен резервоар и доставки с водоноска; 
• Съвременни данни за състоянието на компонентите на околната среда; 
• Данните относно вида и количествата на генерираните отпадъци и емисии в резултат на 

осъществяване на инвестиционното предложение; 
• Очакваните изменения в компонентите и факторите на околната среда при реализация на 

инвестиционното предложение; 
• Здравно-хигиенните аспекти на очакваното въздействие при реализация на 

предложението;  
• Мерките за предотвратяване, намаляване или компенсиране на очакваните отрицателни 

въздействия върху компонентите на околната среда. 
 
Оценката на значимостта на въздействието за всеки от компонентите и факторите на околната 

среда е направена в съответната им част от т. 5 от Доклада «Описание, анализ и оценка на 
предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда в резултат на 
реализацията на инвестиционното предложение, ползването на природните ресурси и емисиите 
на вредни вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на 
отпадъци и създаването на дискомфорт».  

Може да се направи следното обобщение за значимостта на очакваните въздействия: 
 

При строително-монтажни дейности 
Строителството на производствената и складова инфраструктура, както и монтажа на новото 

оборудване, е предвидено да се извърши върху съществуваща площадка, в затворени помещения. 
Външни дейности са само малки по обем изкопни работи за прокарване на водопроводни и 
канализационни връзки и газови тръби за природен газ. Отпадъците от монтажа се събират на 
изолирани площадки до мястото на образуване, а тези от строителството се изпозлват за обратни 
насипи на площадката. Могат да се очакват въздействия върху следните фактори и компоненти на 
околната среда и в работната среда: 
 Атмосферен въздух: пряко, незначително, краткотрайно, временно от неорганизирани 
прахови емисии от малките по обем изкопни работи, складирането и извозването на отпадъци от 
монтажа.  

Земи и почви: пряко, незначително по площ , краткотрайно, временно и обратимо от 
изграждане на канали и водопроводни връзки, когато засягат непокрити с асфалт площи; 
 Геоложка основа: пряко,  незначително по площ и дълбочина, краткотрайно, временно от 
изграждане на канали и водопроводни връзки; 

 Растителен свят: пряко, незначително по площ , краткотрайно, временно и обратимо от 
изграждане на канали и водопроводни връзки, когато засягат непокрити с асфалт площи; 

Животински свят: не се очаква; 
Защитени природни територии: не се очаква; 
Ландшафт: не се очаква; 

 Отпадъци: пряко, ниско, краткотрайно, временно в следствие генериране на отпадъци от 
монтажа; 
 Опасни вещества: пряко, незначително, краткотрайно, временно от опасни вещества 
(сгъстени газове) при монтажните работи; 
 Енергетични замърсители: пряко, средно, краткотрайно, временно шумово и вибрационно 
натоварване в работните помещения, където се извършва монтажа; 



Допълнен ДОВОС  на Инвестиционно предложение: ”Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 
68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора 

 

Инвеститор: „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ” ЕООД, гр. Свищов 
   

96 

 Здравно състояние на работещите и населението: пряко, средно, краткотрайно, временно 
натоварване на строителните работници от прахови и шумови емисии в рамките  на  
производствените помещения. 
 Въздействие върху населението – не се очаква; 

Кумулативно въздействие: не се очаква. 
 

По време на експлоатацията 
При оценката на значимостта на въздействие при експлоатация трябва да се има предвид, че 

инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов цях за п-во на олово от 
оловосъдържащи и оловни отпадъци при зададен капацитет 5 t/24h на електродъговата пещ и 3 t/24h 
на късобарабанната пещ. 
 Природни ресурси: пряко, постоянно, дълготрайно, незначително, по отношение на питейно-
битово водоснабдяване от селищната водопроводна мрежа по договор с «ВиК» дружество, което 
Инвесититора ще реализиран на един по-късен етап след прекарване на водопровод до площадката; 
както и употребата на природен газ. 
 Атмосферен въздух: пряко, дълготрайно, незначително, в следствие емисии на газове  от 
точкови източници – 2 бр. комини на електроагрегата и късобарабанната пещ, работещи на природен 
газ; 1 бр. Комин на електродъговата пещ – емитер на прах и тежки метали и 1 бр. Комин на 
обезпрашителната инсталация; 
 Незначително, периодично от неорганизирани източници - главно транспорт и товаро-
разтоварни дейности; 

 Подземни води: липса на въздействие по отношение на количествен аспект на въздействие, 
тей като не се планира водовземане от подземни води; малко вероятно, изключително слабо, 
непряко, краткотрайно и временно въздействие само при аварии на канализацията за отпадъчни води.  
  Повърхностни води: косвено, изключително незначително, постоянно и дълготрайно  в 
следствие на заустване на предадени за пречистване в ГПСОВ производствени и БФ отпадъчни води, 
в обхвата на части от водно тяло р. Бедечка. 

 Земи и почви: малко вероятно, слабо, непряко, краткотрайно и временно въздействие само 
при аварии на канализацията. 
 Растителен свят: не се очаква въздействие; 
 Животински свят: пряко, ограничено на площадката, незначително, постоянно от шумово 
натоварване при товаро-разтоварни дейности и излъчвано от производствените корпуси; 
 Отпадъци: пряко, средно, значително, дълготрайно в резултат на генерираните 
производствени и опасни отпадъци. Косвено положително въздействие поради възможността, която 
инсталацията предоставя за оползотворяване на опасни отпадъци, които към момента се депонират 
на специални депа или се съхраняват в хвостохранилища. 
 Опасни вещества: непряко, незначително, дълготрайно в резултат  употребата на 
спомагателни материали, калсифицирани като ОХВ 
 Енергетични замърсители (шум, вибрации, топлинно излъчване): пряко, средно до 
значително шумово и вибрационно натоварване в рамките на работната смяна за работещите в 
инсталацията за производство на олово в електродъговата пещ; топлинно въздействие и по-слабо 
шумово въздействие за работещите с късобарабанната пещ. 
 Здравно състояние на работещите и населението: реализацията на ИП ще доведе до пряко 
въздействие на емисии на прах, производствен шум и вибрации към работещите в  производствените 
участъци на инсталацията за производство на олово в електродъговата пещ.  Топлинно излъчване и в 
по-малка степен шум ще въздействат върху работещите в инсталацията за п-во на олово в 
късобарабанната пещ.  Въздействието ще е пряко, в рамките на нормативните изисквания за качество 
на работната среда за отрасъла, периодично (в рамките на работната смяна) и дълготрайно (по време 
на експлоатацията). Вредните емисии от отделните машини и агрегати кумулират по между си в 
рамките на отделните производствени помещения. 

Въздействие върху населението не се очаква. 
По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху растителния свят ландшафта, 

защитени природни територии,  историческото и културно наследство. 
 Кумулативни въздействия с други обекти в района на ИП и трансгранични въздействия не се 
очакват. 
 

Обобщени данни за обхвата на потенциалните въздействия върху компонентите на околната 
среда и човешкото здраве за етапа на монтажа на производствените мощности и етепа на 
експлоатация, са представени в Таблици № № 5.12.3 и 5.12.4. 
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Обхватът на потенциалните въздействия е отбелязан като: 
- въздействие само за площадката – С 
- локално въздействие ( до 1 km)– Л  
- регионално въздействие – Р 
- национално въздействие – Н 

 
Таблица № 5.12-2. Обобщени данни за значимостта на въздействията върху компонентите на 

околната среда, здравето на работниците и населението  в етапа на монтажните работи 
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Таблица № 5.12-3. Обобщени данни за значимостта на въздействията върху компонентите на 
околната среда, здравето на работниците и населението  в етапа на експлоатация 
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5.13. Аварии и инциденти 
Оценка на обезпечеността на инвестиционното предложение срещу аварийни 

изпускания на вредни и опасни вещества към околната среда.  
В предприятието ще бъде разработен и одобрен План за действие при бедствия, аварии и 

катастрофи  
Планът включва следните елементи: 
• действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за 

аварията; 
• действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на  

аварията; 
• действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за 

евакуация; 
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• действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на 
персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на  аварията, вкл. за 
управление на производственото оборудване  

• действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, 
“Пожарна и аварийна безопасност”) 

• помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на  аварията; 
• действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните 

околности, предизвикани от аварията;  
• поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; 
• актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, 

ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори. 
 
След одобряване на ИП и издаване на положително Решение по ОВОС, Инвеститорът ще 

внесе в РИОСВ за одобряване Доклад за политиките за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества. 

В този доклад ще бъде изследван риска от възникване на големи аварии с опасни 
вещества/опасни отпадъци и ще бъдат определени мерки, които да бъдат препдриети за 
минимизиране и управление на производствения риск. Ще се заложат мерки за ликвидиране 
последствията от евентуални аварии с ОХВ и С. 

 
5.14. Мониторинг 
 
5.14.1. Атмосферен въздух  
 
Мониторинг на емисиите от четирите точкови източника, при следните условия: 
 

ЕЕммииттеерр  ЗЗааммъъррссииттеелл  ННДДЕЕ  ЧЧеессттооттаа  ннаа    ииззммееррввааннее  

Електродъгова пещ SОх 
Прах 
Живак 
Олово 
Мед 
Кадмий 
Арсен 
TVOC 
PCDD/F 

350 
4 
0,05 
1 
1 
0,05 
0,05 
40 
1.10-07 

Веднъж на 2 години 

Късобарабанна пещ NOx 
SOx 
CO 
Прах 
Живак 
Олово 
Мед 
Кадмий 
Арсен 
TVOC 
PCDD/F 

250 
35 
100 
4 
0,05 
1 
1 
0,05 
0,05 
40 
1.10-07 

Веднъж на 2 години 

Електроагрегат NOx 
SOx 
CO 

250 
35 
100 

Веднъж на 2 години 

Обезпраш. инсталация Прах 
Олово 

5 
1 

Веднъж на 2 години 

 
НДЕ са определение съгласно Заключенията за НДНТ при прозиводство на цветни метали, 

приети с Решение на ЕК и на Съвета. 
  

 Използвани пречиствателни съоръжения: 
• за Електродъгова пещ: батерия от ръкавни филтри и мокър скрубер. 
• За обезпрашителна инсталация – ръкавен филтър. 
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5.14.2. Отпадъчни води 
 
Площадката няма да извършва заустване на отпадъчни води в повърхостен водоприемник и 

по тези съображения не се налага извършване на мониторинг. Формираните отпадъчни води, събрани 
в еднокамерна водоплътна изгребна яма ще се предават на Е и К ЕООД за обезвреждане в ГПСОВ, 
който се явява контролиращ и имащ право да упражни входящ мониторинг на качеството на 
приеманите отпадъчни води за обезвреждане. 

 
 5.14.3. Шум 

 Мониторингът ще се изпълнява, съгласно Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите 
за шум в околната среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части на 
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за 
оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето 
на населението. 
 Съгласно действащото разрешително се извършва наблюдение на следните показатели: 

− Обща звукова мощност на площадката; 
− Нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката; 

 Честотата на наблюденията е веднъж на две години. 
  

Провеждането на измерванията в рамките на собствения мониторинг по изброените 
компоненти ще се възлага на акредитирани лаборатории, притежаващи атестат за извършване на 
измервания, издаден от Българска служба за акредитация. Средствата за измерване, използвани за 
провеждане на собствени измервания, да бъдат нормативно и метрологично осигурени. 
 Необходимо е да се осигури неограничен достъп и предоставяне на информация на 
компетентните до всички документи и данни, имащи отношение към  провеждания мониторинг. 
 

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИКИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
6.1. Атмосферен въздух 

1. Климатичен справочник на РБ. Том І – V 
                Методики: 

2. ЕМЕР/ЕЕА CORINAIR Atmospheric Emission Inventory Guidebook 
3. Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и 

очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферата – 
програмен продукт PLUME. 

 Нормативни документи: 
1. Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996г., посл. изм. ДВ. 

бр.85 от 24 Октомври 2017г.); 
2. НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 
емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006г.); 

3. Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни и източници (обн., ДВ, бр. 31 от 
6.04.1999 г., посл. изм. и доп., бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 28.07.2017г.); 

4. Наредба № 12 от 15.07.2010. – норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 
частици, олово,  бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух; (обн., ДВ, бр. 58 от 
30.07.2010г.) 

5. Наредба № 7, 1999 - за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (обн., ДВ, 
бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.). 

 
6.2. Води 
І. Нормативни документи 

1. Закон за водите, публ. Д.В., бр. 67/1999 год;  посл. изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г.; 
2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води  (обн.ДВ, 

бр.87 от 30.10.2007 г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г.);  
3. Наредба № 3/2000 г за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони около източниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ.,бр.88/2000 год.) 
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4. Наредба № 6/2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни 
вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр.97 от 2000 г., изм. ДВ. бр.24 
от 23 Март 2004г. ). 

5. НАРЕДБА № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в 
канализационните системи на населените места (ДВ, бр.98 от 2000г.). 

 2.Литература 
1. Хидрогеоложка карта на НРБ, М 1:200 000. Гл. ред.Й.Йовчев и М. Алтовский.НИГИ-

КГ,София1967. 
2. Антонов,Хр.,Д.Данчев. Подземни води в НРБ.ДИ Техника. София, 1980. 
3. Карта на прогнозно-експлоатационните ресурси на пресните подземни води в НРБ. 

Гл.ред.Т.Кехайов. КГ, София,1981. 
4. Хидрологичен справочник на реките в България, в 5 тома.Под ред. на 

Г.Стоянов.ГУХМ,София,1981. 
5. Хидрогеологичен  годишник,1974г.Под ред. на П.Бецински. ГУХМ.София,1984. 
6. Хидрохимичен справочник на подземните води в България 1980 - 1991 .К. Цанков ,М . Мачкова 

,Д.  Димитров , Ас.Личев,  И. Милушев, Кр.Бурмов. МОС, НИМХ - БАН. София,1993. 
7. Климатичен справочник. Валежи в България. И-во на БАН, Сф, 1990 г. 
8.  Великов,Б.Л. Хидрохимия на подземните води.МНП-ВМГИ,София,1986 г. 
9.  Дядовски,И.,кол.Опазване на водните течения от замърсяване. ДИ”Техника”,София,1988 г. 
10.  Петров,П. Опазване на подземните води от замърсяване и изтощаване. 

ДИ”Техника”,София,1976 г 
11. План за управление на речния басейн за Източно – беломорски район за басейново 

управление на водите – електронна страница на МОСВ, 2016 г. 
12. Бюлетини за състоянието на водите в Източно – беломорски район за басейново управление 

на водите. Електронна страница на Басейнова дирекция за  Източно – беломорски район. 
 
6.3. Геоложка среда 

1. Наредба №1 за геозащитна дейност (ДВ, бр. 12 от 1994 год.) 
2. Наредба за проектиране на плоско фундиране (ДВ, бр. 85 от 1996 год.) 
3. Инструкция за изследване на деформациите на сгради и съоръжения чрез геодезични методи 

(КИПП по картография. База типови проекти, 1980 год.) 
 Литература 
1. Наръчник по земна механика и фундиране. Том I и II, Стефанов Г. и колектив, “Техника”, С., 

1989 год. 
2. Инженерно - геоложка карта на България, М 1:500000. под ред. на Б. Каменов ГИ при БАН. 

София,1963. 
3. Геоложка карта на България М 1:500000 . Ред. Г. Чешитев, И. Кънчев. КГ - ПГПГК. София, 

1989. 
4. Геоложка карта на България М 1:100000. Ред. Г. Чешитев, „Геология и геофизика„ АД, София, 

1995 
5. Тектонски строеж на България, Йовчев Й См. и колектив, „Техника” С., 1971 

 
6.4. Почви 

1. Закон за опазване на земеделските земи (ДВ  35/1996 г изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 
Февруари 2018г.); 

2. Закон за почвите (ДВ 89/2007 г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.); 
3. Наредба № 3/2008 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата 

(ДВ бр.71/2008); 
4. Наредба № 26/1996 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ 89/1996., изм. ДВ. 
бр.30 от 22 Март 2002г.); 

 
6.5. Растителен и животински свят 

1. Теренни  проучвания; 
2. Конспект на висшата флора на България- Хорология и флорни  елементи, Б.Асьов, 

А.Петрова., Д.Димитров, р.Василев, София 2006; 
3. Птиците на Балканския полуостров- полеви определител; Симеон Симеонов, Таньо Мичев; 

Издателство «Петър Берон»,1991 г.; 
4. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България,WWF, 

Сдружение „Зелени Балкани”, МОСВ, София 2005; 
5. Благоприятно състояние на видовете - ръководство; 
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6. Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. и доп. ДВ. бр.76 
от 19 Септември 2017г.) 

 
6.6. Ландшафт 

1. Методи за физикогеографското и ландшафтното райониране. Георгиев М., 
Ландшафтознание, „Земиздат”, с., 1982г., стр.92-113;  

2. Картографски Метод за антропогенни преобразувания на ПТК, Велчев А., „Геоекология”, 
Филвест, с.,1994г., стр.37; 

3. Основни принципи на ландшафтната диференцияция, Петров П., География на България, 
БАН,с.,1997г., стр.340- 345; 

4. Основни принципи и методи на ландшафтното райониране, Петров П, География на 
България, БАН,с.,1997г., стр.345- 349; 

5. Справочник на съществуващите методики за оценка и прогноза на въздействието върху 
околната среда, МОСВ, 1997г., стр.87-92. 

Литература 
1. Ландшафтознание, Петров П., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”,1990г.; 
2. Ландшафтна екология;  Петров П., Попов А., Годишник на СУ, ГГФ, кн.2, т.81/1992г.; 
3. Ландшафтна карта на България, Велчев А., Годишник на СУ, ГГФ, кн.2, т.84/1992г.; 
4. Физикогеографско разположение на България, Мишев К. кол., География на България, 

БАН, 1989г.; 
5. Комплексно физикогеографско райониране на България, Гълъбов Ж. и кол., Проблеми на 

географията на България, т.4, Наука и изкуство, с., 1975г.; 
6. Ландшафтна структура, Петров П., География на България, БАН,1997г.; 
7. Физическа география на България, Георгиев М., 1991г.; 
8. Харта за устойчиво развитие на Българските ландшафти, Каракашев К. и кол., приета на 

третата министерска конференция за околната среда в София, 1995г.  
 

6.7. Културно наследство 
1. Закон за културното наследство( ДВ, бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.; посл. 

изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.). 
           
 6.8. Отпадъци 

1.  Закон за управление  на отпадъците / Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.102 от 
22 Декември 2017г./ и подзаконовата му база. 

2. Класификацията на отпадъците е извършена по изискванията на Наредба № 2/ 23.07.2014 
г. за класификация на отпадъците (Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. ДВ. бр.46 от 1 Юни 
2018г.) 

 
6.9. Опасни вещества 

1. Основа за оценката е Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества 
и смеси (обн. ДВ, бр.10/04.02.2000 г., посл.изм. бр.58 от 18 Юли 2017г.) и подзаконовата му 
база. 

2. Класификацията на опасните вещества е извършена по номенклатурата на CAS, EINECS и  
съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси (CLP). 

 
6.10. Шум и вибрации 

1. Закон за защита от шума в околната среда /ДВ бр.74/2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 
Февруари 2017г./ 
2. Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за 
шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, ДВ. бр.58 от 18 юли 2006г. 
3. Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на 
здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, ДВ бр. 70 
от 26 август 2005 г., 
4. Наредба № 4 от 27 декември 2006г. за ограничаване на вредния шум чрез 
шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при 
изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството, Обн. 
ДВ. бр.6 от 19 Януари 2007г., доп. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2016г. 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/chemicals_gmo/ZZVVHVP.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/chemicals_gmo/ZZVVHVP.pdf
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5. НАРЕДБА № 2 от 5.04.2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на 
шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и 
предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, издадена 
от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 37 от 
5.05.2006 г., в сила от 1.02.2006 г. 
6. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и 
съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, ДВ 
бр. 11/2004 г.; изм. и доп., бр. 37 от 8.05.2007 г. 
7. Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 
промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, МОСВ, 
1999г. 
8. БДС 14478-82 “Шум. Допустими нива на работните места. Общи изисквания за 
провеждане на измерванията”  
9. БДС 16013-84 „Вибрации локални. Допустими стойности и методи за оценка” 

 
6.11.Здравно-хигиенни аспекти 

1. Справочник здравеопазване НСИ, 2014, 2015, 2016. 
2. Население и демографски процеси, НСИ, 2014, 2015, 2016. 
3. Анализ на здравно-демографските показатели на населението от област Стара Загора 

2016г.- РЗИ Стара Загора. 
4. Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични 

агенти при работа, Обн. ДВ. Бр.8 от 30 Януари 2004г 
5. Закон за здравето (ДВ бр. 70/04г.). 
6. Наредба №6 за показателите за шум в околната среда (ДВ бр. 58/2006г.). 
7. Хигиена, Том II – Трудова медицина. Д. Цветков, 2006г., стр. 378-380. 
8. Областна стратегия за развитие 2014-2020 – област Стара Загора. 
9. Наредба № 2 за класификация на отпадъците (Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. ДВ. 

бр.46 от 1 Юни 2018г.). 
 

 
 
7. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ, НАМАЛЯТ ИЛИ, КЪДЕТО 

Е ВЪЗМОЖНО, ДА ПРЕКРАТЯТ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА, КАКТО И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ МЕРКИ. 

 
Мерките, които трябва да бъдат спазвани при реализация на инвестиционното предложение с 

оглед гарантиране качеството на околната среда, снижаване на отрицателните въздействия в 
резултат на реализацията на инвестиционното предложение и опазване на човешкото здраве, са  
представени в Таблица № 7-1. 
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Таблица № 7-1. План за изпълнение на мерки, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят 
значителните вредни въздействия върху околната среда 

 

№ Мерки  Период (фаза) на 
изпълнение Резултат 

1 Новото технологично оборудване да бъде  в съответствие с НДНТ 
проектиране Спазване на екологичното 

законодателство и опазване на околната 
среда 

2 
Да се разработи и внедри План за провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно–възстановителни работи при  бедствия, аварии и катастрофи, 
съобразно ИП. 

проектиране Опазване на околната среда и здравето 
на хората при възникване на аварйни 
ситуации. 

3 Да се предприеме процедура за издаване на комплексно разрешително на 
фирмата  

проектиране 
Спазване на изискванията на ЗООС 

4 Да се предприеме процедура  по одобряване на Доклад за политиките за 
предотваряване на големи аварии 

проектиране 
Спазване на изискванията на ЗООС 

5 
Да се предвиди монтажа на съответните пречиствателни съоръжения проектиране Опазване на атм. въздух от замърсяване 

6 
Всички източници на промишлен шум да се капсуловат и монтират в 
закрити помещения  

Проектиране Предотвратяване емисиите на 
промишлен шум 

7 
В проекта да се предвиди склад за временно съхраняване на 
образуваните производствени и опасни отпадъци 

проектиране Минимизиране на риска от замърсяване 
за околната среда 

8 

Да се изготви План за управление на строителни отпадъци, включващ 
събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъците, 
образувани при строителството и монтажа на обекта, който да отговаря на 
нормативните изисквания по управление на отпадъците и да бъде 
съобразена със съществуващите практики по управление на отпадъците  

проектиране Екологосъобразно управление на 
генерираните количества строителни 
отпадъци. 

9 
Да не се насипват отпадъци и материали при монтажа извън 
предварително определените площи за съхранение 

строително-монтажни 
дейности 

Опазване на околните земи и почви 

10 

Водоплътната изгребна яма и трайната настилка на площадката да бъдат 
от водоплътен бетон, марка Б-20-25В. Качеството и водоплътността на 
бетона да се удостовери със сертификат от Производителя и да се 
представи на ДПК 

строително-монтажни 
дейности 

Осигуряване на ефективна защита на 
почви и подземни води 

11 
При полагане на канализацията да се изгради посипка от филц и да се 
постави геотекстилна мембрана преди полагане на тръбите на 
канализацията. 

строително-монтажни 
дейности 

Осигуряване на ефективна защита на 
почви и подземни води 
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12 
При изграждането на канализационна и водопроводна отклонения да не се 
нарушава нормалния режим на водоснабдяване и отвеждане на 
отпадъчните води 

строително-монтажни 
дейности 

Икономия на вода, опазване на 
повърхностните, подземните води и 
почвите от замърсяване 

13 Да се оптимизира технологичния режим на пещите, с цел свеждане до 
минимум емисиите във въздуха и в отпадъците 

проектиране, 
експлоатация 

Гарантиране на емисионни норми на 
изход от технологичните съоръжения и 
намаляване вредното въздействие на 
отпадъците 

14 
Да се прилагат  вътрешни правила за безопасност и на правила за 
проверка на оборудването и на превантивна поддръжка, в т.ч. и на 
пречиствателните съоръжения 

експлоатация Ограничаване на вероятност от емисии 
на токсични вещества при инциденти  

15 Периодична проверка на състоянието на канализационната система, с цел 
навременно отстраняване на течове експлоатация Опазване на подземните води и почвите 

16 Периодична проверка на състоянието на водопроводната система, с цел 
навременно отстраняване на течове експлоатация Намаляване консумацията на свежи води 

17 Да се предприеме процедура за изграждане на водопровод и газопровод 
до площадката проектиране оптимизация на управлението на водите 

енергийна независимост на инсталацията 

18 При аварийни ситуации с последващо замърсяване на площадката 
незабавно да се проведат мероприятия за локализиране и отстраняване 
на замърсяванията 

експлоатация 

Опазване на земите и почвите от 
прилежащите терени, гарантиране 
здравето на работещите и жителите на 
гр. Ст. Загора 

19 

Да се поддържат изправни контейнерите за временно съхранение на 
опасните отпадъци, както и бетоновите покрития на площадките за 
съхранение на отпадъци с оглед недопускане на течове и замърсяване на 
земите и почвите 

експлоатация Опазване на земите и почвите 

20 

Работниците да бъдат осигурени с необходимите лични предпазни 
средства и обучени за правилното им използуване за съответните работни 
места. 

строително-монтажни 
дейности  

експлоатация 

Намаляване отрицателно въздействие 
върху работниците 

21 
Периодични инструктажи и обучение по спазването на изискванията за 
безопасни и здравословни условия на труд 

експлоатация Намаляване отрицателно въздействие 
върху работниците 

22 
Да се провеждат редовни профилактични прегледи насочени към 
разкриване на свързаните с труда заболявания. 

експлоатация Намаляване отрицателно въздействие 
върху работниците 

23 

При експлоатацията на площадките за временно съхранение на опасни 
отпадъци да бъде упражняван контрол за спазване на допустимия им 
капацитет. 

строително-монтажни 
дейности 

експлоатация 

 Правилно съхранение на отпадъци 



Допълнен ДОВОС  на Инвестиционно предложение: ”Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, 
общ. Стара Загора 

 

Инвеститор: „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ” ЕООД, гр. Свищов 
   

106 

24 
Да се контролира ефективността на аспирационната (обезпрашителна) 
система във всички работни помещения чрез лабораторен контрол 

експлоатация Опазване здравето на работещите 

25 
Да се проведе аналитичен контрол за доказване нивата на химични агенти 
в работната среда в производствен цех и съответствието им с 
установените гранични стойности 

експлоатация Опазване здравето на работещите 

26 

Службата по трудова медицина, обслужваща фирмата, ежегодно да 
изготвя подробен анализ за въздействието на работната среда върху 
здравния статус на работещите и да оценя ефективността от въведения 
физиологичен режим на труд и почивка 

експлоатация Опазване здравето на работещите 
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8. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА КОМПЕТЕНТНИТЕ 
ОРГАНИ  ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА, В 
РЕЗУЛТАТ НА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ. 

 
 В изпълнение на изискванията на чл.95, ал.3 от ЗООС, чл.9 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието  върху околната среда "РЕСАЙКЪЛ 
КОМПАНИ" ЕООД провежда консултации по обхвата и съдържанието на Доклада за ОВОС за 
инвестиционно предложение ”Изграждане на цех за производство на олово"
 Консултациите са съобразени с указанията на писмо изх. № КОС-01-977/12.04.2018г. на 
РИОСВ Стара Загора. 

Отправени са покани и проведeни консултации с: РИОСВ Стара Загора; Община Ст. Загора; 
Басейнова Дирекция за управление на водите Източно-беломорски район, гр. Пловдив; РЗИ Ст. 
Загора, “В и К“ ЕООД Стара Загора 

 Копия от становищата и Справка за проведените консултации са представени в Текстови 
Приложения №2-5 към ДОВОС. 
 По получените писмени становища е дадено мнение на Инвеститора. Препоръките и 
указанията са отразени в ДОВОС – Таблица 8. 
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Таблица 8. Обобщение на проведени консултации по обхвата на ДОВОС 
 

Институция Писмо изх. №  Препоръки, забележки, предложения Приети/неприети от 
Инвеститора  

Действия 

1. РИОСВ Стара 
Загора 

КОС-01-
977/30.05.2018г  • Произнася за извършване на  ОВОС за 

инвестиционното предложение, което се 
определя като «ново» и което попада в т.4.2 от 
Приложение № 1 на ЗООС и съгласно същото 
приложение подлежи на задължителна ОВОС с 
компетентен орган за издаване на решението – 
Директорът на РИОСВ Ст. Загора. 

• По приложимата процедура по Глава VІ , раздел 
ІІІ от ЗООС: Дадени са указания за изработване на 
задание за обхвата на ДОВОС и консултации с 
компетентния орган за вземане на решение по 
ОВОС, други специализирани ведомства и 
засегнатата общественост. Предмет на оценката да 
бъдат всички дейности, свързани с 
производствените процеси. В заданието за ОВОС 
да се включи изискването за сравнение  на 
предлаганите съоръжения и технологии със 
заключенията, представени в сравнителните 
документи с насоки за най-добри налични техники. 

• Да се разгледат предвидените начини за 
водоснабдяване, параметри, координати и водни 
количества на предвиденото водовземно 
съоръжение – ЕСК 

• Начини на третиране на фирмираните 
промишлени отпадъчни води 

• Консултациите по заданието да  бъдат 
проведени с компетентните органи на МЗ, 
засегнатата общественост и РИОСВ –Ст. Загора. 

• Да се възложи  доклада за ОВОС, който да бъде 
разработен в съответствие с препоръките и 
забележките, дадени в становището и изискванията 
на чл. 96, ал. 1 от ЗООС. 

Прието 

Операторът внася важно 
уточнение, че в етапа на 

разработване на ДОВОС се 
отказва от ИП в частта, свързана 

с изграждане на ЕСК. 

Водоснабдяването с вода за 
санитарни цели /умивалници, 

бани и тоалетни/ и за промишлени 
цели /измиване на МПС и 

охлаждане/ ще се осъществи чрез 
монтаж на буферен резервоар. 

Водата ще се доставя с 
водоноски. 

За питейни нужди на персонала, 
вода ще се осигури чрез 
поставяне на диспенсъри 

• Проведени са 
консултации по обхвата и 
е изготвено Задание за 
обхвата на ДОВОС;  

• Изготвен е настоящият 
ДОВОС; 

• Ще се подготви 
заявление заявление за 
комплексно разрешително 
на инсталацията  

• Ще се разработи и 
внесе за одобрване 
Доклад за политиките за 
предотвратяване на 
големи аварии 
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• По изискванията на глава VІІ от ЗООС . В 
писмото е посочено, че инсталацията подлежи на 
разрешаване чрез издаване на комплексно 
разрешително.  За целта след приключване на 
процедурата по глава VІ от ЗООС, в  ИАОС следва 
да се представи заявление за издаване на 
комплексно разрешително 

• По реда на глава VII, раздел I от ЗООС: 
Преприятието подлежи на одобряване на Доклад за 
политиката за предотвартяване на големи аварии 

2. Община Стара 
Загора 

 Не депозира Становище. Приема Заданието за 
обхват и съдържание без забележки. 
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3. Басейнова 
дирекция за 
управление на 
водите 
Източнобеломорски 
район с център 
Пловдив 

ПУ-02-
66/16.05.2018г. Препоръки към заданието за доклад за ОВОС и 

ОВОС: 
• Да се изготвят точни и ясни карти в мащаб с 

приложени координати гранични точки указващи 
точното местоположение на ИП 

• Да се определят повърхностното и подземното 
водни тела, засегнати от реализацията на ИП. 
Да се изготви анализ и описание на 
компонентите  на ОС, които ще бъдат засегнати 
от ИП, както и взаймодействието между тях. 
Очаквани въздействия върху повърхостното и 
подземното водно тяло 

• Да се напарави оценка на използваните природни 
ресурси и най-вече анализ на консумацията на 
вода за питейно-битови и производствени нужди 

• Неправилно е определен кода за повърхностното 
водно тяло. Коректното водно тяло е река 
Бедечка от гр. Стара Загора до устие с код 
BG3MA200R035  

• Да се предвиди разглеждане на наличието в 
близост до ИП на водни обекти, СОЗ, 
водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване и зони за защита на водите. 

• Да се направи оценка на отпадъчните води – 
количества дъждовни, битово-фекални и 
промишлени. 

• Да се изготви описание на начина на третиране на 
отпадъчните води и предвижда ли се заустване 
в канализация или воден обект. 

• На около 1,7-2,4 км от ИП се намират водовземни 
съоръжения на град Стара Загора. Да се 
направи х-ка на хидрогеоложките услвоия и 
фактори, влияещи на качеството и количеството 
на подземните води в района и да се представи 
хидрогеоложки доклад. За да се изсяни 
влиянието на цеха за пв-о на олово върху 
подземните води в района 

• Да бъде изготвено становище на В и К ЕООД, 
което стопанисва водовземните съоръжения за 
ПБВ на Стара Загора 

• Становището е прието от 
Инвеститора относно 
съдържанието на Заданието и 
доклада за ОВОС. 
• В ДОВОС са определени 

повърхностното и подземното 
водни тела, засегнати от 
реализацията на ИП. Изготвен 
е анализ и описание на 
компонентите  на ОС, които ще 
бъдат засегнати от ИП, както и 
взаймодействието между тях. 
Установени са евентуалните 
възможни въздействия върху 
повърхостното и подземното 
водно тяло 

• Разгледано е повърхностно водно 
тяло река Бедечка от гр. Стара 
Загора до устие с код 
BG3MA200R035 

• Операторът внася важно 
уточнение, че в етапа на 
разработване на ДОВОС се 
отказва от ИП в частта, 
свързана с изграждане на 
ЕСК. По тези съображения, 
Инвеститорът счита, че отпада 
необходимостта от 
разработване и представяне на 
хидрогеоложки доклад. 

• Поради липсата на водочерпене 
от подземни води, не се очаква 
въздействие върху 
количественото състояние на 
подземното водно тяло и в 
частност на кладенците от 
системата на питейно-битово 
водоснабдяване на гр Стара 
Загора 

• По горните причини отпада 

•  ДОВОС е изготвен 
съгласно Наредбата; 

• Приложимите 
препоръки на БДУВИБР 
са изпълнени и отразени 
в ДОВОС 
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• Да се изготви предложение с описание на мерки за 
намаляване и предотвратяване на вредни 
въздействия върху ОС 

необходимостта от искане на 
Становище от В и К ЕООД 
Стара Загора 

• В ДОВОС са дадени мерки и 
предложения за намаляване и 
предотвратяване на вредни 
въздействия върху ОС 

 
 

4. РЗИ Ст. Загора  

ВП-ЗК-
330/08.05.2018г 

• Дадени са следните предложения към 
съдържанието на ДОВОС: 

• За становище относно ХЗЗ се изискват:  
актуализирана скица на предприятието, да се 

Прието със следните забележки: 

Начина на водоснабдяване не 
бива да се ограничава единствено 
от водопровода на ВиК ЕООД или 

• В ДОВОС – т.т.4.8. и 
5.12. е направен исканият 
анализ на здравния риск и 
са посочени мерки за 
намаляване на вредното 



Допълнен ДОВОС  на Инвестиционно предложение: ”Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, 
общ. Стара Загора 

 

Инвеститор: „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ” ЕООД, гр. Свищов 
   

112 

посочат отстоянията до най-близките жилищни 
сгради и обекти за търговия с храни. Да се постави 
акцент на намиращата се наблизо животновъдна 
ферма на ТрУ Ст. Загора. 

• Да се определи подходяща устройствена зона, 
касаеща ИП 

• Да се посочи количеството на преработваната 
суровина в т/год 

• Да се представи роза на ветровете за района 

• Да се предвиди начина на водоснабдяване на 
площадката – от водопровода на ВиК ЕООД или от 
ЕСК 

• Да се направи анализ изводи и заключения с 
обективен доказателствен материалза наличие или 
липса на здравен риск при реализация на ИП 

от ЕСК. Налице са и други начини 
за осигуряване на площадката с 
вода, които не противоречат на 
приложимото Българско и 
Европейско право. 

 

въздействие върху 
здравето на работниците 

5. «В и К» ЕООД 
Стара Загора 

ЦУ-
1214/08.05.2018г 

• В заданието  е описано че вода за саниратни 
цели ще се доставя с водоноска. В и К ЕООД не 
предоставя подобна услуга 
• Битово-фекалните води и дъждовните води ще 

се заустват, за охлаждащите и промишлените е 
осигурен оборотен цикъл. Къде ще се заустват 
водите от измиване? 
• Къде ще се отвеждат водите при авария? Да се 

предложат инструкции за мерки за отстраняване на 
разливи върху площадката 

Не приема становището, тъй като 
то не отразява конкретни 

предложения върху заданието за 
обхват и съдържание за ОВОС. 

Институцията не прави разлика 
между термините „санитарни 
цели“ и питейно-битови цели“. 

Няма нормативен документ, който 
да забранява използването на 

вода от водоноски за санитарни 
цели (измиване на умивалници и 

тоалетни) 
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 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 83, АЛ. 3 ОТ ЗООС 
„РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ” ЕООД произвежда нерафинирано олово чрез термо-химични методи 

на редукция на оловосъдържащи отпадъци. Експлоатират се електродъгова пещ с капацитет 5 t/24h и 
късобарабанна пещ с топилен капацитет 3 t/24h. 

Дейността на предприятието ще се извършва при издадено Комплексно разрешително (КР) и в 
условията на одобрен Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии.  

Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на оператора, разположена в 
поземлен имот 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора Имотът 
има площ от 3363 m2. 

Реализацията на инвестиционното предложение не изисква усвояване на земи извън 
площадката на предприятието, вкл. за етапа на строителство. Предвижда се изграждане на нови 
сгради за производствени складови цели.  

 
След обстойно и цялостно разглеждане на инвестиционното предложение, анализиране на 

силните и слабите страни на проекта и направената оценка за потенциалните въздействия върху 
компонентите на околната среда и здравето на хората, са направени следните изводи: 

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до неблагоприятни 
здравни ефекти върху населението на гр. Стара Загора. При спазване на мерките, посочени в 
т. 7 на доклада, не се очаква и неблагоприятен ефект върху здравето на работниците. 
2. При спазване на проектните показатели и съоблюдаване на мерките,  препоръчани от 
експертите, не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно 
въздействие върху компонентите на околната среда.  

 
Основавайки се на изложеното и  ръководейки се от принципите за намаляване на 

риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие, съобразно действащите в 
страната норми за качество на околната среда, предлагаме на Екологичния съвет към  РИОСВ 
Стара Загора да се произнесе с положително решение по представения Доклад за оценка на 
въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение ”Изграждане на цех за 
производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. 
Стара Загора, общ. Стара Загора, на следните основания: 

 
• Инвестиционното предложение по същество представлява ново ИП, което реализира 

технологии за оползотворяване на отпадъци /дроси и шлаки от първия и втория етап на 
производството на олово/, които към момента нямат конкретно предназначение и се депонират на 
слециални депа или се съхраняват в хвостохранилища. С ИП се дава възможност за целенасочено 
оползотворяване на тези отпадъци и извличане до максимална степен на метала олово. 

• Реализацията на инвестиционното предложение не изисква усвояване на земи извън 
площадката на предприятието, вкл. за етапа на строителство.   

• Технологията и съоръженията, които ще работят в Инсталацията за производство на 
олово  (попада в Приложение №4 на ЗООС) отговарят на НДНТ, приети с най-новите Заключения за 
НДНТ в цветната металургия от 2016г.  

• В проекта са предвидени мерки за безопасно съхранение и управление на опасните 
суровини, отпадъци и материали, необходими за производствения процес. Техните количества 
достигат количествените критерии от таблици №№ 1 и 2 от Приложение №3 от ЗООС и  се налага 
процедура за одобряване на ДППГА, в който ще бъдат разгледани всички случаи на възможни аварии, 
ще бъде оценен риска от тях и ще бъдат предложени мерки за управлението му. Това в допълнителна 
степен ще повиши сигурността на площадката, от гледна точка на аварийното планиране и ще 
позволи да бъдат предприети ефективни мерки за недопускане на големи аварии с участието на 
опасни вещества/опасни отпадъци. 

• В проекта са заложени използване на модерни и ефективни пречиствателни съоръжения, 
който гарантират възможно най-ниска степен на замърсяване на въздуха и надеждна 
работа на инсталциите, при спазване на НДЕ за този вид дейности. 

• Направените в ДОВОС прогноза и оценка на очакваните емисии към околната среда не 
показват наднормени нива. Въздействието им върху околната среда, работещите и здравето на 
хората ще бъде в рамките на допустимите норми  и стандарти. 

•  Площадковата канализация, в т.ч. и водолътната изгребна яма за производствени и БФ 
отпадъчни води ще бъде изградена от водоплътен бетон и разположена върху посипка от филц и 
допълнително защитена чрез полагане на геотекстилна мембрана. Това ще елиминира всякаква 
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възможност от дифузия на инфилтрати в почвите/подземните води, дори при компрометиране на 
канализацията при природни бедствия /земетресение/. 

• С реализацията на инвестиционното предложение няма да бъде влошено качеството на 
атмосферния въздух, състоянието на подземните и повърхностни води, геоложката среда, почвите, 
биологичното разнообразие, акустичната среда. Управлението на отпадъците ще бъде съобразно 
законовите изисквания. 

• Въздействието на енергетичните замърсители – шум, вибрации, топлинни лъчения- ще 
бъде съсредоточено в работната среда. 

• Предвижда се да продължи собствения мониторинг на емисиите към околната среда по 
компонентите: емисии в атмосферен въздух и шум. 

• Разработени са мерки, при изпълнението на които, въздействието върху околната среда и 
здравето на хората ще бъде в рамките на приемливи нива.  
  

10. ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС 
 Не са срещнати съществени затруднения при изготвяне на доклада.
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

във връзка с чл. 11, ал.4 от ПМС 59/2003г 
  
   
 
 
 
  Аз, долуподписания Иван Желязков Иванов, декларирам че не съм участвал в 
изготвянето и одобряването на проект: ”Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен 
имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. 
 
  Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по 
околна среда и при работата си в настоящия ДОВОС се позовавам и съобразявам с тези 
изисквания и приложимите методически документи. 
  
  Не съм собственик или член на управителния съвет на „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД. 
  
  Не съм свързано лице по смисъла на търговския закон и не съм в трудово-правни отношения с 
Инвеститора. 
  
  Не съм в трудови или служебни правоотношения с Компетентните органи по смисъла на чл.10 
от Закона за опазване на околната среда. 
 
 
  Не членувам в експертните екологични съвети по чл. 12, ал.1, т.1. и ал.2 от ЗООС. 
 
 
 
 
 
 
 
21.11.2018г. 
гр. Стара Загора           
         ДЕКЛАРАТОР:……………………….. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
 

във връзка с чл. 11, ал.4 от ПМС 59/2003г 
  
   
 
  Аз, долуподписаната Радка Тодорова Вълчева, декларирам че не съм участвала в 
изготвянето и одобряването на проект: ”Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен 
имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. 
 
 Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна 
среда и при работата си в настоящия ДОВОС се позовавам и съобразявам с тези изисквания и 
приложимите методически документи. 
 
 Не съм собственик или член на управителния съвет на „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД. 
  
 Не съм свързано лице по смисъла на търговския закон и не съм в трудово-правни отношения с 
Инвеститора. 
  
 Не съм в трудови или служебни правоотношения с Компетентните органи по смисъла на чл.10 от 
Закона за опазване на околната среда. 
 
 
 Не членувам в експертните екологични съвети по чл. 12, ал.1, т.1. и ал.2 от ЗООС. 
 
 
 
 
 
 
 
21.11.2018г. 
гр. Стара Загора           
         ДЕКЛАРАТОР:……………………….. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

във връзка с чл. 11, ал.4 от ПМС 59/2003г 
  
   
 
  Аз, долуподписаната Деян Димитров Михнев, декларирам че не съм участвал в 
изготвянето и одобряването на проект: ”Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен 
имот (ПИ) 68850.112.5 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора. 
 
  Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по 
околна среда и при работата си в настоящия ДОВОС се позовавам и съобразявам с тези 
изисквания и приложимите методически документи. 
 
  Не съм собственик или член на управителния съвет на „РЕСАЙКЪЛ КОМПАНИ“ ЕООД. 
  
  Не съм свързано лице по смисъла на търговския закон и не съм в трудово-правни отношения с 
Инвеститора. 
  
  Не съм в трудови или служебни правоотношения с Компетентните органи по смисъла на чл.10 
от Закона за опазване на околната среда. 
 
 
  Не членувам в експертните екологични съвети по чл. 12, ал.1, т.1. и ал.2 от ЗООС. 
 
 
 
 
 
 
 
21.11.2017г. 
гр. Стара Загора           
         ДЕКЛАРАТОР:……………………….. 
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АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ 
 
 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : 
 

”Изграждане на цех за производство на олово" в  поземлен имот (ПИ) 68850.112.5 по 
кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора 

 
 
 
 
 
 
 

№ Име и квалификация Разработен раздел в 
ДОВОС Подпис 

1 инж. Иван Иванов – Ръководител на 
колектив – Магистър инженер - химик 

4.1, 4.6, 4.8, 5.1, 5.7, 5.9, 
5.10, 5.11, 5.12, 7, 9.  

2 инж. Радка Вълчева – Магистър инженер-
химик 

1, 2, 3, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 
5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.13, 

5.14, 6, 8, 10. 
 

3 инж. Деян Димитров Михнев – магистър 
хидростроителство 4.2, 5.2, 5.3.  
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СПИСЪК С ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОВОС 

ТЕКСТОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1. Писмо на РИОСВ Стара Загора № КОС-01-977/12.04.2018г. за указване на приложимата 

процедура по глава Шеста от ЗООС 

2. Писмо на РИОСВ Стара Загора КОС-01-977/30.05.2018г. за  съгласуване на обхвата и 

съдържанието на ОВОС 

3. Писмо на БДУВИБР Пловдив за съгласуване обхват и съдържание на ДОВОС № ПУ-02-

66/16.05.2018г. 

4. Писмо на РЗИ Стара Загора за съгласуване обхват и съдържание на ДОВОС № ВП-ЗК-

330/08.05.2018г. 

5. Писмо до „В и К“ ЕООД за съгласуване обхват и съдържание на ДОВОС № ЦУ-

1214/08.05.2018г. 

6. Задание за обхват и съдържание на ОВОС 

7. Нотариален акт за собственост на имот № 68850.112.5 

8. Договор за отдаване на имота под наем на Оператора 

9. Инструкция за безопасност при работа с опасни химични вещества и смеси 

10. Информационни листи за безопасност 

 

ГРАФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. ГЕНПЛАН 

2. Схема на водоснабдяване  

3. Схема на канализацията  

4. Схема на оборотна охлаждаща вода 

5. Схема на електрозахранване и местоположение на измервателните устройства 

6. Схема на местоположението на изпускащите устройства 

7. Схема на местата с възможна поява на неорганизирани емисии и неприятни миризми 

8. Схема на местата за съхраняване на суровини, спомагателни м-ли и горива 

9. Схема на площадките за предварително съхраняване на отпадъци 

10. Схема на местата с изградена трайна настилка 

11. Схема на местата, които могат да доведат до течове/изливания 

12. Карта на  33 ”Река Сазлийка“ 

13. Обзорна карта на района 

14. Скица на имот 68850.112.5 

15. Схема на разположението на обекта 

 
СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
1. DAT-файлове PLUME 

2. DAT-файлове  TRAFFIC ORACLE 

ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНИТЕ НДНТ – ЧЛ.99 А ОТ ЗООС 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНИТЕ РАЗСТОЯНИЯ – ЧЛ.99 Б ОТ ЗООС 
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