
 
 

С т р .  1 | 49 

 

 
 
 

Приложение № 2 към чл. 6 
 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС 
 

Увеличаване капацитета на „Инсталация за производство на каменна вата чрез топене на основни 
суровини  (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна“  

от 10 000 т/год на 20 000 т/год. 
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„РОК 7“ЕООД 
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Въведение 
Настоящата информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда е изготвена, съгласно процедурно писмо на РИОСВ-Шумен, с Изх. 
№ УИН – 57 и УИН – 449 (4)/02.02.2022г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на 
околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.) и Приложение № 2 към чл. 6 от 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета 
с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 
9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., 
бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г.). 

Инвестиционното предложение за увеличаване капацитета  на инсталация за производство на 
каменна вата чрез топене на основни суровини  (базалт и доломит) и свързващи вещества с 
последващо изтегляне на влакна от 10 000 т/год. на 20 000 т/год. представлява „разширение или 
изменение“ на ИП, попадащо, в обхвата на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, което 
разширение самостоятелно попада в обхвата на т. 5 д) „Инсталации за топене на минерални вещества, 
включително производства на минерални влакна“ и от същото приложение и на основание чл. 93, ал. 
1, т. 2 от закона подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на 
Наредбата за ОВОС. 
 
I. Информация за контакт с възложителя: 
1. Име, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, търговско наименование, 

седалище и единен идентификационен номер на юридическото лица. 
      „ РОК-7“ ЕООД, ЕИК 205308370, представлявано от Борис Тодоров Радулов - управител 
2. Пълен пощенски адрес: гр. Търговище,  ул. „ Преслав“, № 2 
3. Адрес за кореспонденция: гр. Търговище,  ул. „ Преслав“, № 2 
4. Телефон, факс  и  e-mail: + 359 888 67 31 79; radulov@fibran.bg  
5. Лице за контакти: Райчо Тонев Илиев, +359888639476, irashkova@abv.bg; radulov@fibran.bg 
 
II. Резюме на инвестиционното предложение: 
1. Характеристика на инвестиционното предложение: 

„РОК 7“ ЕООД е оператор на „Инсталация за производство на каменна вата чрез топене на 
минерални суровини и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна с капацитет 10 000 
т/год., която се експлоатира, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № УД-ВЕ-33 от 
02.08.2021 година, издадено от Община Търговище. 

Инвестиционното намерение е за действащо предприятие. Производствената база  и 
технологичните съоръжения са изградени върху площ от 1753 кв. м.  

Увеличаването на капацитета не е свързано с подмяна на действащите производствени мощности, 
а с желанието на инвеститора да експлоатира инсталацията в пълния й капацитет, поради широкото 
търсене на пазара на каменна вата, като продукт с отлични характеристики съответстващи на 
изискванията за енергийна ефективност на сградите. 
 
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на 
инвестиционното предложение в неговата цялост; 

С инвестиционното предложение се предвижда увеличаване капацитета на инсталация за 
производство на каменна вата, чрез топене на основни суровини  (базалт и доломит) и свързващи 
вещества с последващо изтегляне на влакна“ от 10 000 т/год. на 20 000 т/год. и присъединяване на 
поземления имот в който е разположена инсталацията (ПИ с идентификатор 73626.504.228 по КК на 
гр. Търговище с площ на имота 70 090 кв. м. и НТП: „За друг вид производствен складов обект“) към 
газопреносната мрежа на „Аресгаз“ ЕАД, гр. Търговище, включващо изграждане на площадков 
газопровод за захранване на газови консуматори, разположени на технологична открита площадка и 
вътрешно сграден газопровод, за технологични нужди. 

Производствената база  и технологичните съоръжения са изградени върху площ от 2437 кв.м.  
Имотът е собственост на „РОК 7“ ЕООД, съгласно нотариален акт за покупко продажба  на 
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недвижим имот №1, том I, рег № 53, дело № 1 от 2022 г. 
Инвестиционното намерение е за действащо предприятие и засяга ПИ № 73626.504.228 в 

който на площ от 2437 кв.м. е разположена инсталацията за производство на каменна вата.  
С предвиденото увеличаване на капацитета на инсталацията не се променя застрояването в 

имота. Увеличаването на капацитета не е свързано с подмяна на действащите производствени 
мощности, а с желанието на инвеститора да експлоатира инсталацията в пълния й капацитет, поради 
широкото търсене на пазара на каменна вата, като продукт с отлични характеристики съответстващи 
на изискванията за енергийна ефективност на сградите.  

Реализирането на инвестиционното предложение ще доведе до повишаване на ресурсната 
икономическа ефективност на дружеството. 

 
С реализирането на ИП ще бъде постигнат следния производствен капацитет: 

Цикли в годината 34 бр. 

Продължителност на един цикъл 8,18 дни 

Почистване между циклите 2 дни 

Рехабилитация на оборудването 25 дни 

Ефективни часове на работа в денонощието 24 часа 

Ефективни часове на работа за 1 година 6665 часа (277,71 дни) 

Производствен капацитет на час 3 тона/час 

Производствен капацитет на ден 72 тона/ден 

Производствен капацитет на година 19 995 тона 

Имотът в който е разположена инсталацията е присъединен към техническата 
инфраструктура.  
 
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 
предложения; 

В момента, се подготвят документи за одобряване на инвестиционното предложение. 
Реализацията на ИП няма да засяга други дейности, одобрени с действуващите планове. ИП ще се 
реализира в действащ обект и не е свързано с ново строителство и/или подмяна или реконструкция 
на съществуващата инсталация за производство на каменна вата. Капацитетът, характеристиката и 
местоположението не предполага кумулиране с други планове, програми и ИП на територията на 
община Търговище. 

Инвестиционното предложение е във връзка с одобрения Общ устройствен план на община 
Търговище, според който имота попада в устройствена зона Пп – предимно производствена.   

 
Фиг. 1 Извадка от ОУП на община Търговище 
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Същото е във връзка с желанието на инвеститора да експлоатира инсталацията в пълния й 
капацитет и във връзка с необходимостта от издаване на комплексното разрешително на дружеството.  

За сега действащата производствена линия има постановено Решение № ШУ-03-ПР/31.01.2019 
г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ-Шумен. 

Площадката за реализация на инвестиционното намерение е разположена североизточно от 
гр. Търговище в Северна промишлена зона. Производствената площадка северно граничи със зелен 
пояс който я отделя от преминаващия Републикански път I-4, отвеждащ автомобилния трафик в посока 
Автомагистрала „Хемус“ за гр. София. 

От всички останали страни са разположени дружества, извършващи производствено-складови 
дейности.  
 
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, 
почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

Ново строителство няма да се извършва. 
При експлоатацията на инсталацията от природните ресурси се използват минерали - базалт, 

доломит, кокс с код КН 27040010, природен газ, вода и електроенергия. 
Базалтът спада към ефузивните вулканични скали. Обикновено има от сив до черен цвят, който 

се дължи на мафичния му състав, а повърхността му е зърнеста заради бързото охлаждане на лавата. 
Може да бъде порфирен със съдържание на големи кристали в добре оформен матрикс, везикулярен 
или на пенеста сгурия. 

Доломитът е минерал (формула: CaMg(CO3)2). Често безцветен, бял или в различни нюанси. 
Доломитът е също така название за седиментна карбонатна скала, изградена от минералите доломит 
(присъствие над 50 %) и калцит. Бива седиментогенен (протодоломит), диагенетичен, хидротермален. 

Коксът е вещество съдържащо ~80% въглерод, остатък при производството на каменовъглен 
газ (газов кокс). Произвежда се и в коксови пещи, където се използва по-ниска температура при 
обработката на въглищата. Коксът е сив на цвят, с пореста структура и голяма крехкост. 

Коксът се използва като гориво и като редуктор при топене. 
Имотът е присъединен към водопроводната и канализационната мрежа на гр. Търговище, 

която се стопанисва от „Водоснабдяване и канализация” ООД,  гр. Търговище. Вода за битови и 
производствени нужди се използва от водопреносната мрежа за което дружеството има сключен 
Договор  №1/76 от 10.02.2022 г. с „Водоснабдяване и канализация” ООД,  гр. Търговище. 

За охлаждането на пещта се използва водна циркулация, която гарантира стабилна 
температура и непрекъснатост на работния цикъл. Всички охлаждащи води се съхраняват в басейн с 
изградена водна охладителна кула. Охлаждащата вода на пещта от системата преминава през 
специален топлообменник (водна охладителна кула),  където се охлажда и обратно се връща в 
системата (затворен кръг). 

Необходимите количества електроенергия са осигурени от „ЕНЕРГО ПРО” ЕАД, гр. Варна на 
база сключен Договор от 10.02.2022 г. 

За присъединяването на площадката към газопреносна мрежа на „АРЕСГАЗ“ ЕАД, гр. 
Търговище при строителството на газопровода ще са необходими баластра и пясък, които ще се 
осигурят от действащи кариери, в близост до обекта. Ще се използват строителни материали, които са 
стандартни търговски продукти. Природният газ ще се използва при захранването на  газови 
консуматори разположени на технологична открита площадка и вътрешно-сграден газопровод 
захранващ газови консуматори, разположени в сграда за технологични нужди при производството на 
каменна вата. 

ИП не е свързано с водовземане и водоползване на повърхностни или подземни води. 
Земни недра – в процеса на експлоатация се използват минерални суровини добити от земните 

недра. Същите се закупуват от дружеството вече добити и са основна суровина за производството на 
каменна вата. 

Биологично разнообразие – увеличаването на капацитета и газифицирането на имота не са 
свързани с използване на природни ресурси на биологичното разнообразие. 

Не се предвижда ползването на други природни ресурси. 
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Инвестиционното предложение не е свързано с добив на природни ресурси. 
 
г) генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 

На площадката на  „РОК 7“ ЕООД, след реализацията на ИП ще се генерират следните 
производствени и опасни отпадъци: 

Код на 
отпадъка 

Наименование на отпадъка Количество 
тона 

Генерирано от Период 

Производствени отпадъци образувани от Инсталация за производство на каменна вата 

10 01 15 Сгурия, шлака и дънна пепел от 
процеси на съвместно изгаряне, 
различни от упоменатите в 10 01 14 

60,0 производство целогодишно 

10 01 19 Отпадъци от пречистване на газове, 
различни от упоменатите в 10 01 
05,10 01 07,  10 01 18 

0,5 производство целогодишно 

10 01 26 Отпадъци от пречистване на 
охлаждащи води 

3,0 производство целогодишно 

Производствени отпадъци образувани от цялата площадка 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки  1,5 от стока периодично 

15 01 02 Пластмасови опаковки 1,0 от стока периодично 

15 01 03 Опаковки от дървесни материали 0,5 от стока периодично 

Опасни отпадъци 

15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали, 
кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, различни от упоменатите в 
15 02 02 

1,5 от работно 
облекло и 
кърпи за 
изтриване и 
филтри 

периодично 

15 01 10*  Опаковки съдържащи отпадъци от 
опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества.  

2,0  периодично 

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

1,0  периодично 

 
За цитираните отпадъци  „РОК 7“ ЕООД, има утвърдени работни листи. Генерираните отпадъци 

се предават на лица, притежаващи разрешително по чл.35, ал. 1 от ЗУО или Комплексно разрешително.  
За всички образувани отпадъци има обособени места за съхраняване, отговарящи на 

нормативните изисквания за обозначаване, вид настилка, ограничен достъп и начин на съхраняване. 
Смесените битови отпадъци  се събират в контейнер и се извозват от фирмата по 

сметоизвозване и сметосъбиране за община Търговище.  
ИП не е свързано с образуване на нови по вид отпадъци, а само с увеличаване на количествата 

им. 
Изкопаните земни маси, образувани при присъединяването на имота към газопреносната 

мрежа, ще бъдат използвани за обратна засипка и възстановяване на трасето. 
    Отпадъчни води от обекта се формират от жизнената дейност на работещите в него (битово-
фекални води) и са заустени в градската канализационна система, която ги отвежда за пречистване 
към ГПСОВ-Търговище. Количеството им е изчислено база нормите за водопотребление за питейно 
битови нужди на човек за производствени сгради на смяна. При Q мах/см. = 45 л/раб., за 60 души 
постоянен персонал ще са необходими 2,7 куб.м./ден. 
    Приемането на водите за пречистване е посредством сключен Договор с „ВиК“ ООД гр. 
Търговище. 
  Местоположението на площадката не предполага негативни въздействия върху 
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количествените показатели на водни обекти. Не се  засягат  крайбрежни заливаеми ивици, легла в 
естествено състояние, бентове и други. 

Дъждовните води - ще се оттичат разсредоточено следвайки естествения наклон на терена. 

В резултат от реализацията на инвестиционното намерение няма да има промяна в начина на 
заустване на битовите отпадъчни води.  
 
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Съгласно параграф 1, т. 30-а от Закона за опазване на околната среда понятието "дискомфорт" 
се определя като раздразнение и неудобства, създавани от факторите на околната среда, определени 
посредством проучвания в тази област. 

Реализацията на инвестиционното предложение  не е свързана с отделянето на наднормени 
емисии на вредни вещества (замърсяване) в атмосферния въздух и води, водещи до поява на вредни 
въздействия върху околната среда и населението в района.  

Цялостната оценка на инвестиционното предложение по отношение на критериите „комфорт" 
и „дискомфорт" е доста сложно поради липсата на количествени критерии и нормативна база. 

Въздействие от инвестиционното предложение върху културното наследство, включително 
вследствие на произшествия или катастрофи не би следвало да се очаква. 

Оценка значимостта на въздействието 
Степента на въздействието и чувствителността на рецептора са база за определяне на 

значимостта на въздействието за човешкото здраве е направена съгласно матрицата за оценка на 
въздействието, представена в Таблица 1 и съответните определения за значимост на въздействието, 
представени в Таблица 2 . 

Матрицата и определенията за значимостта на въздействие са използвани при оценката на 
неблагоприятните въздействия от Инвестиционното предложение. Въпреки че благоприятните 
въздействия от Инвестиционното предложение са идентифицирани в настоящата преценка, те не са 
оценявани по отношение на чувствителността на рецептора или степента на въздействието. 

 
* Дава възможност за експертна преценка на значимостта на въздействието – дали е незначително или ниско.  

** Дава възможност да се реши дали значимостта на въздействието е ниска или средна. 
Таблица 1 - Матрица за оценка на значимостта на въздействие 

 

Неблагоприятни 
въздействия Висока 

Значителни въздействия: Въздействия с „висока“ значимост 
могат да нарушат функциите и стойността на даден ресурс / 
рецептор и да имат по- широкообхватни последствия. Тези 
въздействия са приоритетни при определяне на смекчаващи 
мерки с цел предотвратяване или намаляване на значимостта на 
въздействието. 
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 Средна 

Значителни въздействия: Въздействия със „средна“ значимост 
представляват видими и трайни промени в съществуващото 
състояние, които могат да причинят вреди или деградация на 
дадения ресурс/рецептор, макар че цялостната му функция и 
стойност не се нарушават. Тези въздействия са приоритетни при 
определянето на смекчаващи мерки с цел предотвратяване или 
намаляване на значимостта на въздействието. 

 Ниска 

Видими, но незначителни въздействия: Въздействия с „ниска“ 
значимост са видими промени в съществуващото състояние, 
изключват се тези с естествен произход, които не се очаква да 
причинят вреди или да нарушат функцията и стойността на 
даден ресурс/рецептор. При все това тези въздействия трябва да 
се вземат под внимание и да се предотвратят или смекчат, 
когато това е възможно. 

 Незначителна 

Незначителни въздействия: Въздействия, които са неразличими 
от естествените промени на средата и не са отличими от 
съществуващото състояние. Тези въздействия не изискват 
смекчаващи мерки и не са от значение при вземането на 
решения. 

Таблица 2 - Определения за значимост на въздействието 
 
Методиката се прилага за оценяване на неблагоприятните въздействия както преди, така и 

след смекчаващите мерки спрямо всички идентифицирани въздействия. Матрицата за оценка на 
въздействието очертава основните насоки за определяне на значимостта на въздействието. Трябва да 
се отбележи, че при необходимост съответната значимост на въздействието се определя гъвкаво, на 
базата на експертна преценка и опит. 

Оценката на въздействието на потенциалните въздействия е дадена в Таблица 3 в нея е 
разглеждана значимостта на най-значимите въздействия за инвестиционното предложение. 

От направеното обобщение и оценка на въздействията е видно, че предвидените дейности по 
време на експлоатацията оказват незначително въздействие върху човешкото здраве. 
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Работеща 
инсталацията 

Не съществува 
риск от 
безпокойство 
на жителите на 
населеното 
място 

Местни 
жители 

Незначи-
телна 

Ниска Ниска Използване на 
възможно най 
съвременните 
пречиствателни 
съоръжения 

Незначи-
телна 

Неработеща 
инсталация 
(почистване и 
поддръжка) 

Не съществува 
риск от 
безпокойство 
на жителите на 
населеното 
място 

Местни 
жители 

Незначи-
телна 

Незначи-
телна 

Незначи-
телна 

Не възниква 
необходимост 
от смекчаващи 
мерки 

Незначи-
телна 

Таблица 3 -  Оценка на потенциалните въздействия 
 
Основните стандартни емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

инсталацията за производство на каменна вата са: ФПЧ10, SO2, NOх, СО, NH3, H2S, Фенол, Формалдехид, 
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Флуор. 
 С цел установяване на разпространението на емисиите от дейността на инсталацията за 
производство на каменна вата след реализация на инвестиционното предложение, както и за  
потвърждение на височината на изпускащите устройства  е направено математическо с версия на 
програмен продукт „PLUME”, разработена съгласно „Методика за изчисляване височината на 
изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в 
приземния слой” от 25 февруари 1998 година и приета от Министерството на околната среда и 
водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на 
здравеопазването (публикувана в Бюлетин на „Строителство и архитектура“, бр.7/8 от 1998 г.). 
 Резултатите от моделирането с направените заключения и файловете с входни данни 
използвани за изчисленията са представени като приложение към настоящата информация за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  
 Видно от направеното моделиране е, че експлоатацията на инсталацията няма да доведе до 
влошаване на качеството на въздуха в изследваната област. Въздействието ще бъде допустимо от 
гледна точка на човешкото здраве и опазване на околната среда. 
 Окончателната оценка въз основа на извършената прогноза, е че въздушната среда може да 
поеме допълнителното натоварване от реализацията на инвестиционното намерение, като 
въздействието върху приземния въздушен слой ще бъде допустимо, с малък териториален обхват, 
дългосрочно и с минимален кумулативен ефект. 
 
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение; 

Разглежданото инвестиционно предложение не би следвало да се класифицира като рисково 
по отношение възникването на големи аварии. То не е уязвимо и заплашено от генериране на 
недопустими въздействия. Поради това, вследствие на възникнали авариии няма вероятност да се 
генерира недопустимо въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората, както 
от възникване на аварии извън територията така и дължащо се на аварии на площадката. 

При извънредни ситуации с оценка на риска 
За целите на настоящата преценка е направена оценка на риска (пряк и косвен) за етапа на 

експлоатация, в зависимост от установените вредни фактори спрямо най-близките обекти подлежащи 
на здравна защита. Методиката включва: 

1.  Преценка на тежестта на вредите; извършва се по 3-степенна скала (малка, тежка и много 
тежка); 

2.  Преценка на вероятността от настъпване на вреда и/или щета; извършва се по 3-степенна 
скала (много малка вероятност, вероятно и голяма вероятност) в два варианта (за бързо настъпващи 
опасни събития/ситуации и за продължително действащи вредности); 

3.  Оценка на риска. Използва се матрица, при която по хоризонтала са нанесени нивата на 
елемента тежест на вредата, а по вертикала - елемента вероятност за настъпване на вредата. 
Комбинацията от тези 2 елемента определя нивото на риска в 5- степенна скала. 

-  Нивото „Пренебрежим риск“ не изисква предприемането на допълнителни профилактични 
мерки. 

-  Нивото „Допустим риск“ съответства на минималните изисквания и норми за безопасност. 
-  Останалите нива („Умерен“, „Голям“ и „Недопустим риск“) изискват предприемане на 

различни мерки за снижаването или отстраняването му, вкл. незабавно прекратяване на дейността 
при недопустим риск. 

По експертна оценка, установените прогнозни нива на риска спрямо най-близките обекти 
подлежащи на здравна защита са както следва: 

За периода на нормална (безаварийна) експлоатация: 
2. а) За газообразните замърсители от транспорта (вътрешен и външен): тежест - малка, 

вероятност - много малка, оценка на риска - пренебрежим риск; зона на въздействие - локално (на 
територията на площадката); 

2. в) За прахообразните замърсители: тежест - малка, вероятност - много малка, оценка на 
риска - пренебрежим риск; зона на въздействие - локално (на територията на площадката); 
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2. г) За шума от обслужващите транспортни средства, технологичното оборудване: тежест - 
малка, вероятност - много малка, оценка на риска - пренебрежим риск; зона на въздействие - локално 
(основно на територията на площадката); 

2. д) За отпадъчните води: тежест - малка, вероятност - много малка, оценка на риска - 
пренебрежим риск; зона на въздействие – локално на територията на обекта. 

При аварийна ситуация: 
3. а) При инцидент: тежест - малка, вероятност - много малка, оценка на риска - 

пренебрежим; зона на въздействие - локално (на място); 
3.6)  При инцидент (пожар): тежест - тежка, вероятност - много малка, оценка на риска - 

допустим; зона на въздействие - локално (на територията на площадката). 
Въз основа на гореизложеното се преценява, че нормалната експлоатация на инвестиционното 

предложение: 
1)  Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху населението. 
2)  Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху други обекти, 

подлежащи на здравна защита; 
3)  Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху временно 

пребиваващото население около площадката на инвестиционното предложение; 
4)  Приложените съвременни технологични и технически решения при изграждането на 

инсталацията, позволяват в процеса на нормалната му експлоатация да се осигури защитата на 
потенциално засегнатото население. 

По-долу са посочени потенциални негативни въздействия от работа и инциденти, които биха 
повлияли върху човека и околната среда, както и необходимите мерки за предотвратяване на това 
въздействие. 

Съгласно представеното в РИОСв-Шумен, уведомление за извършена класификация на 
предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал по Приложение № 1 към чл. 5, 
ал. 2 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях, 
обекта не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал. 

Дружеството има разработен вътрешен авариен план. В него са описани необходимите 
действия, които се предполага да бъдат предприети при възникване на вероятни критични ситуации.  

При нормална експлоатация  не съществуват технологични предпоставки за значителни 
залпови емисии на замърсители по пътя на въздуха, водата и почвата. 

Установени случаи на непосредствена заплаха за възникване на екологични щети: 
➢ Аварии на инсталации с изтичане на замърсяващи вещества и газове с риск за хора и 

околна среда. 
Може да се получи от газова инсталация или пречиствателни съоръжения 
Мерки за предотвратяване на аварии:  
- постоянно следене на отчитащи уреди състоянието на технологичния процес и промяната им 

при изтичане на гаранция и годност; 
- периодична проверка и редовна профилактика на тръбопроводи и газопровод; 
- редовно периодично почистване на  съоръжения за  филтри и яма за отпадъчни води; 
- постоянно наблюдение и проверка на съдове под налягане, запалителни вещества; 
- периодична проверка и заверка на измервателни уреди, защитни клапани и тръбни връзки от 

акредитирани фирми; 
- при изграждането и експлоатацията на площадковата инфраструктура за пренос на газ 

пропан-бутан са предприети редица мерки за предотвратяване влиянието на природни и 
антропогенни фактори, които могат да доведат до възникване на авария или да утежнят последствията 
от нея. Такива са: 

• Използване на безшевни тръби, които да предпазват от нараняване или корозиране на 
горивния тръбопровод; 

• Използване на дебелостенни тръби с висока плътност; 

• Периодични проверки на тръбопроводите от лицензирани лица; 

• Извършване на текущи и планови ремонти/поддръжка от лицензирани лица. 
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➢ Авария на ел. механичното електронно оборудване 
Оборудване, технологично оборудване, вентилатори при аварии се ремонтират или заменят с 

нови. 
Мерки за предотвратяване на аварии: 
- поддържане и текущ ремонт на ел. механично оборудване; 
- доставка и монтаж на ел. механично оборудване, произведено от реномирани фирми- 

производители с гаранционна дълготрайна безаварийна работа; 
- подмяна на ел. механичното оборудване при изтекъл срок на годност и бракуване на 

съоръжения с нарушена безопасност. 
➢ Пожар 
Пожари на територията на обекта могат да възникнат при: 

        - късо съединение в инсталациите на уредите; 
        - запалване по невнимание на случайно разлети запалими вещества; 
        - поради лоша изолация и евентуално възникване на късо съединение в трафопоста, ел. табла или 
други ел. съоръжения и при гръмотевични бури; 
        - изтичане на пропан бутан. 

Мерки за предотвратяване на пожари: 
- в ежедневната работа обслужващия персонал на обекта е необходимо да спазва стриктно 

изискванията на инструкциите за противопожарна охрана; 
- да не се изхвърлят и складират на неподходящи места в района на работните площадки лесно 

запалими материали и да не се допуска разливане в района на лесно запалими течности; 
- да не се използват нестандартни нагревателни уреди; 
- забранено е тютюнопушенето в близост до пожароопасни места; 
- ежемесечно да се прави проверка и оглед от компетентни органи на всички ел. съоръжения, 

захранващите кабели, като своевременно се отстраняват констатираните неизправности в тях; 
- всички работни места да бъдат оборудвани с пълен комплект противопожарни табла, съгласно 

изискванията ППО. Същите да се поддържат в постоянна изправност, пожарогасителите 
периодически да се проверяват и при нужда да се подменят своевременно; 

- сградата е оборудвана с аварийна вентилация и осветление в случай на пожар с покривни 
вентилатори. 

- сградата е оборудвана с мълниезащита, която се проверява периодично от акредитирана 
лаборатория; 

- ел. инсталациите на сградата са направени с дефекто токови защити които да сработват в 
случай на авария. 

 
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на 
жизнената среда по смисъла на § 1,т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. 

"Факторите на жизнената среда" са: 
а) води, предназначени за питейно-битови нужди; 
б) води, предназначени за къпане; 
в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или 

за хигиенни нужди; 
г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани 
територии; 
д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 
е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, 

производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; 
ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 
з) курортни ресурси; 
и) въздух. 
По-долу са разгледани потенциалните неблагоприятни въздействия върху факторите на 

жизнената среда и рисковете за човешкото здраве.  
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Води, предназначени за питейно-битови нужди; 
В близост до площадката няма води, които се използват за питейно-битово водоснабдяване или 

минерални води. Площадката не попада в обхвата на пояс I или пояс II на санитарно-охранителни зони 
наводоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Води, предназначени за къпане; 
Инвестиционното предложение не е свързано с въздействие върху води, предназначени за 

къпане. 
Минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или 

захигиенни нужди. 
Площадката не попада в обхвата на пояс I, II или III на санитарно-охранителни зони 

наводоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците 
наминерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 
Инвестиционното предложение не е свързано с въздействие върху води, предназначени за къпане. 
Минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за 
хигиенни нужди.  

В обекта е въведена система за здравословни и безопасни условия на труд с инструкции и 
отговорни лица, с оглед избягване на аварии. Факторите на работното място ще бъдат оценени и 
измерени, при необходимост ще бъдат взети коригиращи и превантивни мерки. 

Като се вземи предвид, че в предприятието за питейно-битово и противопожарно захранване се 
използва вода от водопроводната мрежа на гр. Търговище, ще бъдат избегнати възможно в най-
голяма степен рисковете за човешкото здраве. 

Чистота на въздуха - В производствените помещения няма свободно отделяне на прах и 
вредни вещества. 

Шум и вибрации - Нивото на шума от площадката в мястото на въздействие зависи от: нивото на 
шума на източниците на шум и техния брой; разстоянието от източника; затихването на шума (според 
типа на земната повърхност); наличието на стени и сгради и др. по пътя на разпространение на звука; 
метеорологични условия като температурна инверсия и градиенти; абсорбцията на атмосферата и др. 
На територията и в близост до инвестиционното намерение няма обекти подлежащи на здравна 
защита, поради което не съществува и риск за човешкото здраве. 

Показателите за шум и граничните стойности са регламентирани с 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 
(Обн. ДВ. Бр.58 от 18 Юли 2006 г.), издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на 
околната среда и водите. 

Химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 
Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „химични фактори и биологични 
агенти, в обекти с обществена предназначение” няма, тъй като ИП няма да се реализира в обекти с 
обществено предназначение, нито площадката е в близост до такива обекти, поради което не 
съществува и риск за човешкото здраве. 

Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; Характерът 
на ИП не попада в обхвата на обекти с източници на йонизиращи лъчения (алфа- и бета-частиците, 
гама-лъчите, електроните, позитроните, протоните, рентгеновите лъчи, неутроните, тежките йони и 
др. естествени и изкуствени радиоактивни източници). 

Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 
урбанизираните територии; Характерът на ИП не попада в обхвата на обекти с източници на 
нейонизиращи лъчения (съоръжения, проектирани за предаване на радиосигнали – базови станции 
на мобилните оператори и радиопредавателни кули). 

Химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 
Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „химични фактори и биологични 
агенти, в обекти с обществена предназначение” няма, тъй като ИП няма да се реализира в обекти 
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собществено предназначение, нито площадката е в близост до такива обекти, поради което не 
съществува и риск за човешкото здраве. 

Курортни ресурси; Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда „курортни 
ресурси” няма, поради което не съществува и риск за човешкото здраве. 

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще съществува 
само в периода на изграждане на газоразпределителната инсталация в имота и ще касае само 
работещите на обекта. Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на 
работещите: работа на открито с непостоянен микроклимат, замърсяване на въздуха с прахови 
частици и ауспухови газове от бензинови и дизелови двигатели; физическо натоварване и опасност от 
трудови злополуки, свързани с използването на машини и др.; риск от падания, травми и злополуки 
при неспазване на безопасни условия на труд. 

Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от възложителя 
фирми, в т.ч. и изпълняващи специализирани монтажни работи. Същите ще имат временен характер, 
като рискът се оценява като нисък до приемлив. Използването на лични предпазни средства 
(противопрахови маски, каски, работно облекло и обувки), изграждане на физиологични режими на 
труд и почивка, създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, ще 
доведе до намаляване на риска. 

Потенциален риск за здравето на работещите в обекта, практически не съществува при спазване 
на регламентираните изисквания за безопасни условия на труд. 
 

2. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни дейности 
по време на строителството. 
  „РОК-7“ ЕООД е разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73626.504.228 по по КК 
на гр. Търговище, целия с площ от 70 090 кв.м.,  вид на територията „Урбанизирана“, НТП: „За друг 
вид производствен, складов обект“.  

Отстои на около 1,400 км. от най – близката жилищна сграда на гр. Търговище и на 0,588 км. 
от хотел „Търговище“, разположен в Северна промишлена зона.  

Северно площадката граничи със зелен пояс който я отделя от преминаващия Републикански 
път I-4, отвеждащ автомобилния трафик в посока Автомагистрала „Хемус“ за гр. София. 
От всички останали страни са разположени дружества, извършващи производствено-складови 
дейности.  

         
Фигура 2 – Местоположение на обекта 

 
Площта на имота е достатъчна за да обезпечи строителните и експлоатационни дейности. 
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Необходимата площ за временни дейности по време на присъединяването към газопреносната мрежа 
на „Аресгаз“ ЕАД, гр. Търговище е 50 кв.м. на които ще се разположат временно материалите до 
тяхното влагане. Местоположението на площадките за временно съхраняване на материалите ще 
бъде обозначено на по късен етап при инвестиционното проектиране в част „Проект по безопасност и 
здраве“. 

За увеличаването на капацитета на инсталацията за производство на каменна вата не е 
необходима площ за временни дейности. 

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп, и изм.) и не засяга защитени зони от Националната 
екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- 
близко разположената 33 е BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните 
местообитания (обявена със Заповед № РД-293/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и 
водите, обн. ДВ, бр. 47/2021 г.), намираща се на отстояние повече от 5 150 м от ИП.  

 

 
Фигура 3 – Местоположение на имота спрямо ЗЗ 

За разглежданата територия няма наложена строителна забрана във връзка с чл. 198 от ЗУТ. 
 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 
съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение №3 към ЗООС. 

Предмет на настоящото уведомление за инвестиционно намерение е: 
„Увеличаване капацитета на инсталация за производство на каменна вата, чрез топене на 

основни суровини  (базалт и доломит) и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна“ от 
10 000 т/год на 20 000 т/год.“  

 „Присъединяване на ПИ № 73626.504.228 по КК на гр. Търговище с площ 70090 кв. м. и НТП: 
„За друг вид производствен складов обект“ към газопреносна мрежа на „АРЕСГАЗ“ ЕАД, гр. 
Търговище“. 

Процесът на производство на каменна вата представлява вид „минералогичен процес“, в 
който се смесват минералите базалт и доломит. Като енергоносител за тяхното разтапяне се използва 
кокс. Каменната вата се получава чрез нагряването им, като при процеса не се нарушава химичния им 
състав. 

В производството на каменна вата участват суровини (80% базалт и 20% доломит, слепващо 
вещество - водоразтворима фенолформалдехидна смола), гориво кокс. 

Суровините се получават като готова фракция и се съхраняват разделно в обособени 
складове. На площадката не се извършват процеси, свързани със смилане на материалите. Като 
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свързващо вещество се използва водоразтворима фенолфолмардехидна смола. С помощта на 
товарач, суровините се поставят в съответния бункер и се придвижват до дозиращите везни с 
помощта на вибрационни ленти, разположени в долната част на бункерите. След автоматично 
претегляне, съгласно технологичната рецепта, суровините постъпват в асансьорен бункер и се 
доставят в куполна пещ. Постъпилите в куполната пещ суровини се разтапят при температура 
1450°С. Разтопената маса изтича през отвор, разположен в долната част на куполната пещ, като 
преминава в четири цилиндрова центробежна машина, чрез фиксирана и подвижна решетка. Като 
енергоносител за пещта се използва кокс. Нагряването е директно, като от процеса на изгаряне се 
емитират азотни окиси, серни оксиди и въглероден оксид. Мощността на инсталацията (куполна 
пещ) е 7,5 МW. 

Отработените газове, образувани по време на горенето в куполната пещ (смес от прах и 
изгаряне), след охлаждане и пречистване през ръкавен филтър  с помощта на газова горелка с 
мощност от 0,4 до 1 МW се извършва доизгаряне на отпадъчните газове, които се изпускат в 
атмосферата през един организиран източник (комин). С помощта на топлообменник 
предварително се нагрява въздуха за поддържане на горенето на пещта. 

Разтопената в куполната пещ маса преминава през решетка в 4-ролков спинер и под 
въздействието на центробежната сила, възникваща от бързо въртяща се ролкова верига и 
високоскоростен въздушен поток (нагнетяван от вентилатора), излиза под формата на влакна с 
дебелина 0.5-0.6 микрона. Едновременно с образуването на влакната се ръси свързващо вещество, 
влакната се слепват и вливат в улея за влакна. 

Емисиите от горенето в куполната пещ (прах и газове) и от поточната линия (смес от прах) 
преминават през прахов колектор, десулфатираща кула и през комин се изпускат в атмосферния 
въздух. Отделената шлака попада в отпадъците. За охлаждането на пещта се използва вода. 
Производствените охлаждащи води се използват оборотно в производствения процес. Те се 
съхраняват в басейн с изграден топлообменник - водна охладителна кула. С помощта на барабанната 
събираща машина и вентилатора за обдухване на фибрите, влакната съдържащи свързващо вещество 
се разпределят равномерно върху дъската, и валяка на барабанната машина. Решетката на 
барабанния уловител на влакна, работеща с висока скорост, промива валяка с изплакваща вода. 
Барабанът за влакна работи с регулируема скорост. На лентата върху решетката се образува тънък 
филц, който се доставя върху конвейра на махалото с помощта на лентов конвейр. След възвратно-
постъпателно разгъване на филтъра върху махалото, тънкият филц се накатява до определена 
равномерна дебелина, която варира от 30 ÷ 200 см върху профилен конвейр. С цел подобряване 
якостта на натиск, на профилния конвейр е монтирано устройство за нагъване и пресоване. След 
пресоването ватата се насочва за изпичане в тунелна пещ с 4 бр. горелки на природен газ  при 
температура 220 – 280 ° С.             

Под двойното действие, оказано при пресоването на горните и долни плочи на веригата и 
нагряването от горещия въздух, материала се превръща в блок от каменна вата с определена 
дебелина и плътност. Горещият въздух, прониква чрез слоевете влакна в каменната вата. Над 
производствената линия е монтирана прахоуловителна система. Отработения газ се изпуска през 
филтриращите камери. Полуготовата суровина се отвежда до платформа на барабан, където 
допълнително се охлажда, и се насочва от  транспортна лента, която го отправя към пендула и 
контейнери, където се напластява и формира в размер на дебелина и обем по стандарт. 

Системата на горната плоча на веригата има подемна инсталация за регулиране на 
разстоянието между горната и долната плоча на веригата като по този начин се получава продукт с 
различна дебелина и плътност. 

Формованият продукт преминава по лентов конвейр през сектора за охлаждане и постъпва в 
сектора за рязане (надлъжно и напречно) за окончателно оформяне на зададените размери. 
Дължината се определя от автоматично устройство за измерване на дължина. За надлъжното рязане 
е предвиден трион, а за напречното гилотина (конвейр с напречно рязане) и напречен нож, за да 
може да се режат продукти с различна плътност високо обемно тегло и за средно и ниско тегло. Има 
и операция за обратно рязане, надлъжно рязане, раздробяване и с помощта на въздушен поток, 
връщане на материала обратно в барабана за вата с цел повторното му използване. 
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Цялата система е автоматизирана. Изпълнени са две командни зали, водна система, 
прахоуловителна система, система за сгъстен въздух и други помощни системи.  

Технологичният процес е изграден на принципа на прекъснатото поточно производство, като 
е спазен принципа за синхронизиране на операциите и свободното движение на материалите и 
операторите между работните места. 

Готовата продукция се етикетира и складира на определено място върху палети временно, до 
експедирането й. Пакетираната продукция отговаря на техническите условия, нормите и стандартите 
за нея. 

Произвежда се: 
➢ каменна вата на ролки с обемно тегло 40; 50; 80; 100; 110; 120 и 130кг/м3 и дебелина 40; 50; 

60; 80 и 100мм  
➢ каменна вата на листове/блокове с обемно тегло 50; 60; 80; 100; 120; 150; 180 и 200кг/м3 и 

дебелина 25; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180 и 200мм 
 
 Описание на стационарни и нестационарни машини, съоръжения, инсталации и др., вкл. и 
на наличните химически вещества и препарати на площадката. 

1. Кантари за суровината. 
2. Лентова конвейерна система и транспортьор. 
3. Куполна пещ. 
4. Горивна камера. 
5. Спинер – центруфуга. 
5. Барабан за охлаждане. 
6. Колекторен барабан. 
7. Пендула. 
8. Прахов колектор. 
9. Многотръбен охладител. 
10. Трион за надлъжно рязане. 
11. Лента за опаковане. 

 
Технологичната линия за производство на каменна вата включва следните модулни 

системи и съоръжения: 
•  Система за подаване на материали - включва следните машини и съоръжения  бункери 

- 3 бр.,  вибриращи пътеки към бункерите, вибриращо зареждащо устройство, електронна везна, 
дозираща лента за зареждане, асансьорен бункер, транспорта лента, лебедка, приспособление 
за пълнене. 

• Топилна система - включва следните машини и съоръжения -  куполна пещ, улеи и 
настройващо устройство, индикатор за материали в куполната пещ, хидравлична станция, 
работна платформа на куполната пещ,  система за доставка на кислород.  

• Система за обработка на куполните газове - включва следните машини и съоръжения:  
инсталация за изгаряне на остатъчни газов, горелка, топлообменна група, високотемпературен 
филтър, поддържащ вентилатор. 

•  Фибро-образуваща система – включва следните машини и съоръжения - 4-ролков 
спинер (миксер), лубрикиращо с масло и газ устройство, вибриращо зареждащо устройство, ел. 
телфери, смукателен вентилатор. 

•  Събираща машина – пендула – включва следните машини и съоръжения - барабанна   
събираща машина, лентов конвейр 1 и 2, пендула, вентилатор за обдухване на фибрите, 
изсушаващ вентилатор. 

• Система за изсмукване и филтриране на изпуснатите газове  - включва следните 
машини и съоръжения - смукателен вентилатор към събиращата машина, камера за  филтъра на 
събиращата машина. 
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•  Десулфиризираща система – включва следните машини и съоръжения - абсорбираща 
кула - за спрейваната течност, помпа за спрейваната течност, циклична помпа, филтриращо 
устройство, дренажен басейн, рециклиращ басейн.  

• Формираща, притискаща машина – включва следните машини и съоръжения - 
формиращ конвейр, теглещ конвейр, лентов конвейр с вътрешни ролери, кримпваща 
(притискаща) машина, пресоваща машина, рециклиращ басейн.  

• Пещ за изпичане с циркулация на горещ въздух и система за филтриране и обработка 
на изпуснатите газове – включва следните машини и съоръжения - пещ за изпичане, система към 
горивната камера, горелка, хидравлична станция към пещ за изпичане, компресор, вентилатор 
за горещ въздух, вентилатор за обезвлажняване, филтрираща камера. 

• Охлаждаща система – включва следните машини и съоръжения -  охлаждащ конвейр 
с ролки, охлаждащ вентилатор, охлаждаща и филтрираща камера.  

• Оформяща страните и рециклираща камера – включва следните машини и 
съоръжения – режещ страничните бордове конвейр, оформящ страничните бордове конвейр, 
вентилатор за издухване на отпадъка от конвейраормиращ конвейр.  

• Оборудване от „студена част“ – включва следните машини и съоръжения - лентов 
конвейр, измерващо дължината устройство, притискаща машина, гилотина, С1МС прахов 
циркулярен трион, С1МС двойно прахов циркулярен трион, автоматична стифираща машина, 
автоматична пакетираща машина, телфер. 

• Система за събиране на отпадъците от линията за производство  – включва следните 
машини и съоръжения - филтър тип торба, вентилатор. 

• Система за водно охлаждане – включва следните машини и съоръжения -  РРР 
охладителна кула с циркулярен поток, плосък топлообменник, система за омекотяване на вода, 
дренажен басейн. 

•  Система за сепващи агенти – включва следните машини и съоръжения - помпи, 
контейнери, филтър тип кошница, сензори, дебитомери, термометри, електронна платформена 
скала. 

• Система за сгъстен въздух – включва следните машини и съоръжения - винтов 
компресор - 2бр., изсушител - 2бр. 

•  Автоматична система за контрол – включва следните машини и съоръжения - 
контролни табла за всички производствени линии,  електически и пневматични клапани.  

Фигура 4 – Технологична схема на производствената линия 
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Основните процеси при реализация на присъединяване към газопреносната мрежа на 
„Аресгаз“ ЕАД, са свързани с проектиране, одобряване на проекта, строително-монтажни работи и 
последваща експлоатация на съоръжението (газопроводно отклонение). Строително-монтажните 
работи (СМР) включват прокопаване на траншеи с широчина в порядъка 40-60 см. и дълбочина средно 
1,0 – 1,30 м, в зависимост от диаметъра на газопровода, полагане на полиетиленови тръби върху мека 
подложка от пясък и след това досипване с пясък до 10 см над горната образуваща на тръбата. 

Захранването на обекта с природен газ ще се осъществи от ГРИТ 6 bar /100 mbar,  монтирано 
на границата на имота, на място посочено в плановете в съответствие с предписанието на 
газоразпределителното дружество „АРЕСГАЗ“ ЕАД, гр. София. Захранването на ГРИТ с природен газ 
ще става от външен газопровод, преминаващ в близост до обекта, който не е предмет на настоящият 
проект. 

Площадковият газопровод транспортиращ природен газ ще е с работно налягане 100mbar, с 
разход 120nm3/h. 

Определени  координати на трасето в координатна система БГС2005, както следва: 

• 4792856.50; 587649.25 

• 4792897.09; 587839.57 

• 4792925.63; 587830.73 

• 4792914.66; 587791.29 

• 4792893.16; 587720.16 

• 4792875.34; 587697.45 

• 4792870.72; 587687.07 
Проектът е съобразен с производствената площадка  на „РОК 7“ ЕООД. На откритата 

технологична площадка и в производствената сграда ще бъдат монтирани следните технологични 
газови консуматори: 

• За технологични нужди-открита технологична площадка: камера за възпламеняване 1бр. 
с разход на природен газ q=36nm3/h; 

• За технологични нужди в производствена сграда-газови горелки - 4бр., с разход на 
природен газ q=4х21nm3/h =84nm3/h. 
Общият разход на природен газ за обекта е q=120nm3/h с налягане 100mbar. От ГРИТ с 

изходяща тръба DN50 следва монтиране на спирателен сферичен кран DN50, преход СтDN50/PE-HD 
Ф160 х 14.6, след което полиетиленовата тръба с висока плътност PE-HD Ф160 х 14.6 се монтира 
подземно в изкоп на дълбочина 1.0 м от кота терен, върху пясъчна основа, до достигане на 
производствената сграда. В зоните на монтаж на тръбата в изкопа и излизането и над терена, същата 
ще се монтира в обсадна тръба, уплътнена с негорим материал. Полиетиленовата тръба с висока 
плътност PE-HD Ф160 х 14.6 ще  излиза над терена в обсадна тръба, след което следва преход PE-HD 
Ф160 х 14.6/Ст Ф159,3 х 4.0, фланец с DN150, следва спирателен сферичен кран с DN150, 
електромагнитен вентил с DN150. Спирателният кран и електромагнитния вентил ще се монтират в 
метална кутия на височина 1.50 м от котата на терена. След описаната арматура стоманената тръба с 
DN150 се  движи вертикално нагоре по фасадата на вентилационната камера до кота +4.0м от кота 
терен; следва монтиране хоризонтално по фасадата. В близост до производствената сграда 
газопровода ще се разклонява в две посоки: 

• Отклонение на газопровода към камера за възпламеняване, монтирана на откритата 
технологична площадка – този участък на газопровода ще бъде изпълнен със стоманена тръба с 
диаметър Ф76,1х4.0мм, която ще се монтира на конзоли по воден резервоар и по конструкцията на 
откритите съоръжения, ще достига до затворена ламаринена камера, слиза вертикално надолу до 
ката +0.80 м от пода, следва преход Ф76.1х4.0/СтФ48.3х3.6 и монтаж на стоманена тръба с DN40. 
Преди газовия консуматор-газова горелка се предвижда монтиране на следната арматура: 
спирателен сферичен кран DN40, филтър за газ DN40, манометър с обхват 0-60 mbar, с кран-бутон и 
щуцер с DN15, регулатор /стабилизатор/ на налягане 100mbar/20mbar, манометър с обхват 0-60 mbar, 
с кран-бутон и щуцер с DN15, регулатор на мощност, мека връзка „Gazflex” с DN 40мм, L=500 мм, 
спирателен сферичен кран DN40. 

• Отклонение на газопровода към производствена сграда – този участък на газопровода ще 
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бъде изпълнен със стоманена тръба с диаметър СтФ159.3х4.0мм, която ще се монтира на конзоли по 
фасадата на сградата на височина +4.0м от кота терен, влиза в сградата, слиза вертикално надолу до 
ката +3.0 м от котата на пода на помещението и се разклонява в две посоки: Ст Ф133 х 4.0 играеща 
роля на колектор и от нея следва тръба Ст Ф48.3х3.6, която захранва 1 бр. газова горелка. Преди 
газовия консуматор ще се монтира следната арматура спирателен сферичен кран DN40, мека връзка 
„Gazflex” с DN 40мм, L=500мм, филтър за газ DN40, регулатор /стабилизатор/ на налягане 
100mbar/20mbar, манометър с обхват 0-60mbar, с кран-бутон и щуцер с DN15. В другата посока 
газопровода ще бъде с диаметър Ст Ф159.3х4.0мм, също изпълняващ ролята на колектор, от който ще 
бъдат захранени последователна 3 бр. газови горелки. Преди всеки газов прибор се предвижда 
монтиране на спирателна арматура като на  по-горе описаната. На място посочено в плановете се 
предвижда монтиране на спирателен сферичен кран с DN 25 и продухвателна свещ с диаметър 
СтФ33.7х.3.6мм, която се извежда извън сградата на минимална височина 1 м над покрива на сградата 
с цел продухване на газопровода при първоначално запълване и при профилактични прегледи и 
ревизии. В операторната стая се предвижда монтиране на табло за аварийна сигнализация, 
осветление и управление на електромагнитен вентил, което ще се състои от метална кутия, 4 бр. 
датчици за метан, 4 бр. осветителни тема  в „Eх“ изпълнение, 2 бр. сирени (една отвън и едва вътре в 
сградата), управление на електромагнитен вентил, окабеляване. При възникнали аварийни ситуации 
с изтичане на газ в производственото помещение, датчиците ще подадат сигнал към ТАСО, което 
подава сигнал на електромагнитния вентил и той ще се затваря и прекратява достъпа на газ по 
газопровода, като се подава и звуков сигнал. Табло ТАСО и стандартно готово изделие, което е 
комплексна доставка. 

Газопроводната инсталация (монтирана надземно) ще се  изгради от стоманени безшевни 
тръби отговарящи на технически изисквания по БДС EN ISO 3183 от стомана L290GA. Тръбите ще се 
укрепят на разстояние минимум 0.10m от стените посредством укрепващи негорими опори 
(скоби)/конзоли. Преминаването през подови плочи и ограждащи конструктивни елементи ще става 
през обсадни тръби.     

Всички резбови съединения ще се уплътнят с тефлонова лента. Стоманените тръби, които ще 
се вложат в газопроводната инсталация трябва да са с гарантирани механични и химични свойства и 
да са от спокойни или полуспокойни въглеродни стомани. Съединителните и фасонните части трябва 
да са изработени от стомана, която отговаря на материала на газопровода.  

Монтажът и заваряването на стоманените тръби и фасонни части ще се извършва съгласно 
изискванията на БДС EN и действащите нормативни документи. Монтажът и заваряването на 
стоманените тръби и фасонни части ще се извърши чрез ръчно електродъгово заваряване (РЕЗ) или 
“ВИГ” заваряване, съгласно изискванията на БДС EN 288 и Наредба за устройството и безопасната 
експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и 
уредите за природен газ от 16.07.2004 год. и технологична инструкция на фирмата изпълнител, 
съгласувана с упълномощена за целта контролно-заваръчна организация. 

Проверката на заваръчните съединения включва: - проверка на качеството на влаганите 
материали; - операционен контрол в процеса на сглобяване, заваряване и приемане на готовите 
заварени съединения по външен вид. 

Защитата от корозия на открито положените стоманени тръби се осъществява в следната 
последователност: механично почистване от ръжда и замърсявания; двукратно минизиране и 
боядисване със сребърен феролит на външните и емайлак- жълт на вътрешните газопроводи;  
двукратно полагане на емайллак.   

Проектното решение е съобразено с валидните за зоната устройствени параметри и начин на 
застрояване. 

Дължината на площадковия газопровод е 267 м, а на сградния газопровод дължината е 39 м. 
Проектът е разработен във фаза ,,Технически проект” и съдържа части “Газоснабдяване”, 

“Геодезия” и „Пожарна безопасност”.  
Имотът е захранен с ел. енергия от мрежата на експлоатационното дружество, която ще се 

ползва по време на изграждането на газопроводното отклонение. 
За доставка на материалите необходими за газифицирането на обекта ще се използват 
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съществуващата пътна инфраструктура, не е необходимо изграждане на нова техническа 
инфраструктура. 
 

На територията на предприятието могат да бъдат налични във всеки един момент следните 
опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС: 

Кислород: Опасно вещество, попадащо в Приложение № 3 на ЗООС, поименно изброено в част 2, 
т.25 и попадащо в част 1, раздел „Р”, категория Р4. Съхранява се в два метални резервоара с 
вместимост 22 и 32 т. 

Пропан-бутан: За работно гориво на електрокарите в завода се използват 10 бр. бутилки по 10 кг 
всяка. Бутилките се съхраняват върху стелаж в склад с ограничен достъп. Максималното количество, 
което може да се съхранява на площадката е 0,1 т. 

Природен газ: Пещ за изпичане на каменната вата с циркулация на горещ въздух. Пещ за 
доизгаряне на пещните газове. Площадков газопровод транспортиращ природен газ. Поименно 
изброено в част 2, т. 18,  Част 1, Р, Р2. 

Амонячна вода: Съхранява се в плътно затворени еднокубикови бидони 10 х 1 м3, плътност 0,91 
г/см3 в склад с естествена вентилация. Максималното количество, което може да бъде налично на 
площадката е 9,1 т. 

13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа – 
Съхраняват се в металени съдове на обособено място с ограничен достъп в автостопанството. 
Максималното налично количество може да бъде 1,0 т. 

15 02 02* - абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества. Съхраняват се в 
металени съдове на обособено място с ограничен достъп. Максималното налично количество може 
да бъде 1,5 т. 

15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. 
Съхраняват се на обособена площадка с непропусклива основа. Максималното налично количество 
може да бъде 2,0 т. 

 
На територията на предприятието ще се налични и други вещества, които са класифицирани като 

опасни по Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси, но те не попадат в Приложение № 3 на ЗООС. Това са силан, Extension 15W40, 
HydroWax, Натриев хидроксид, Polifen MWOOL S2, Амониев сулфат, Емулсил 60, ADDINOL Chain Lube 
XHT 250, Масло Газпромнефт Хидравлик 46, Натриев хлорид и Хидратна вар. 

Съхранението на всички веществата и смеси, налични на площадката се осъществява в 
съответствие с изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 
вещества и смеси, както и изискванията, посочени в раздел 7.2. от информационните листове за 
безопасност. Ще се осигурят пожаробезопасни условия на съхранение.  

Към складовете за съхранение са приложени изискванията на Наредбата за реда и начина за 
съхранение на опасни химични вещества и смеси, като: 

-  документирана е оценка на безопасността на съхранението; 
-  определени са мерки за контрол и оценка на съответствието; 
-  разработени са правила за складиране на опасните вещества. 
В съответствие с изискванията на чл.103 от ЗООС, с вх. № ОА-365/08.12.2021 г., дружеството е 

представило в РИОСВ - Шумен:  
➢ Уведомление за извършена класификация на предприятието по образец съгласно 

приложение №1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 
ограничаване последствията от тях; 

➢ Инструкции по чл. 4, ал. 1, т.8 -11 от Наредбата, Оценка за безопасността при съхранение 
на ОХВ по Раздел IV, чл. 9 на Наредбата. Оценка за безопасността при съхраняване на ОХВ Заповед 
съгласно изискванията на чл. 6 т.9, относно контрола и съхранението на отговорното лице за 
дейностите по съхранение на опасни хим. вещества и смеси. 
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➢ Оценката на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени 
екологични щети на „РОК 7“ ЕООД. Количеството на веществата, което може да е налично на 
територията на предприятието/съоръжението са много под пределните за нисък и висок рисков 
потенциал, предвид което предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков 
потенциал по поименно изброени вещества от част 2 на приложение № 3 на ЗООС. 

 
 
Съгласно уведомлението за класификация на предприятието/съоръжението: 
Поименно са изброени в част 2 на приложение № 3 на ЗООС:  
Пропан-бутан - вписано в т. 18 (максимално налично количество 0.1 т), с пределни количества 

за нисък и висок рисков потенциал съответно 50 т и 200 т. 
Кислород - вписано в т. 25 (максимално налично количество 54 т), с пределни количества за 

нисък и висок рисков потенциал съответно 200 т и 2000 т. 
Природен газ - вписано в т. 18 (максимално налично количество 0.004 т), с пределни 

количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 50 т и 200 т. 
Количеството на веществата, което може да е налично на територията на 

предприятието/съоръжението са много под пределните за нисък и висок рисков потенциал, предвид 
което предприятието/съоръжението не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал по 
поименно изброени вещества от част 2 на приложение № 3 на ЗООС. 

Освен, че са поименно изброени, съгласно класификацията им по Регламент 1272/2008/ЕО 
същите попадат и в част 1 на приложение № 3 на ЗООС, раздел „Р“ – физични опасности, а именно: 

Пропан-бутан, класифициран в клас на опасност запалими газове, категория 1, предвид което 
попада в Севезо категория P2. 

Кислород, класифициран в клас на опасност оксидиращи газове, категория 1, предвид което 
попада в Севезо категория P4. 

Природен газ, класифициран в клас на опасност запалими газове, категория 1, предвид което 
попада в Севезо категория P2. 

В част 1 на приложение № 3 на ЗООС, раздел „H“ – физични опасности: няма ОХВ и С 
попадащи в този раздел. 

Попадат в част 1 на приложение № 3 на ЗООС, раздел „Е“ – опасности за околната среда:  
Амонячна вода, е класифицирана в клас на опасност Хронична опасност за водна среда, 

категория 1, предвид което попадат в Севезо категория Е1. 
13 02 05*-  нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална 

основа са класифицирани в клас на опасност Хронична опасност за водна среда, категория 2, предвид 
което попадат в Севезо категория Е 

15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 
вещества са класифицирани в клас на опасност Хронична опасност за водна среда, категория 1, 
предвид което попадат в Севезо категория Е1. 
15 02 02* - абсорбенти филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества са класифицирани в клас на 

опасност Хронична опасност за водна среда, категория 1, предвид което попадат в Севезо категория 

Е1. 

Определянето на рисковия потенциал на предприятието е извършено съгласно указанията в 

Приложение  № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС, в съответствие със забележка 4, като е използвано 

правилото за сумиране: 

q1/QL1+ q2/QL2+ q3/QL3+ q4/QL4+ q5/QL5+… , 
където: 
qx – количеството опасно вещество х, попадащо в част 1 
QLХ –  съответното прагово количество за опасно вещество от част 1,  колона 2. 
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❖ Оценка по физични опасности:   Раздел „Р” Физични опасности 

 

 

Полученото число е по-малко от 1, т. е предприятието не се класифицира като предприятие 
с висок рисков потенциал по физични опасности. 

❖ Оценка по опасности за околната среда: Раздел „Е” Опасности за околната среда 

 

Полученото число е по-малко от 1, т. е. предприятието не се класифицира като предприятие 
с висок рисков потенциал по опасности за околната среда. 

 
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
Инвестиционното намерение е за действащо предприятие. Производствената база  и 

технологичните съоръжения са изградени върху площ от 2437 кв. м.  
Увеличаването на капацитета не е свързано с подмяна на действащите производствени 

мощности, а с желанието на инвеститора да експлоатира инсталацията в пълния й капацитет, поради 
широкото търсене на пазара на каменна вата, като продукт с отлични характеристики съответстващи 
на изискванията за енергийна ефективност на сградите. 

Имотът в който е разположена инсталацията е присъединен към техническата инфраструктура.  
При реализацията на ИП няма да се реализират инфраструктурни дейности които са включени 

в Приложение № 1 или № 2 от ЗООС, тъй като имота е свързан с пътната инфраструктура посредством 
асфалтиран път. 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващи използване. 

„РОК 7“ ЕООД е оператор на действаща „Инсталация за производство на каменна вата чрез 
топене на минерални суровини и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна с капацитет 
10 000 т/год., която се експлоатира, съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № УД-ВЕ-
33 от 02.08.2021 година, издадено от Община Търговище. 

Производствената база  и технологичните съоръжения са изградени върху площ от 2437 кв. м. 
Инвестиционното предложение е пряко свързано с увеличаването на капацитета на производство на 
каменна вата от 10 000 т. на  20 000 т. годишна продукция  и експлоатирането на инсталацията в пълния 
й капацитет.  

q Q q/Q Q q/Q

4 Кислород 54 200 0,27 2000 0,027

9 Природен газ 0,004 50 0,00008 200 0,00002

10 Пропан бутан 0,1 50 0,002 200 0,0005

0,27208 0,02752∑ съгласно забележка 4 от приложение 3 на ЗООС

№ по 

ред от 

таблица

та по 

т.10

Наименование

Максимално налично 

количество, тонове

Прагови количества по приложение 3 от 

ЗООС, тонове

Нисък рисков 

потенциал

Висок рисков 

потенциал

q Q q/Q Q q/Q

11 Амонячна вода 9,1 100 0,091 200 0,0455

15 15 01 10* 2 100 0,02 200 0,01

16 15 02 02* 1,5 100 0,015 200 0,0075

17 13 02 05* 1 200 0,005 500 0,002

0,131 0,065∑ съгласно забележка 4 от приложение 3 на ЗООС

№ по 

ред от 

таблица

та по 

т.10

Наименование

Максимално 

налично 

количество, 

тонове

Прагови количества по приложение 3 от 

ЗООС, тонове

Нисък рисков 

потенциал

Висок рисков 

потенциал
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Увеличаването на капацитета не е свързано с подмяна на действащите производствени 
мощности или монтаж на нови такива, а с желанието на инвеститора да експлоатира инсталацията в 
пълния й капацитет. 

Инвестиционна  програма  за  реализиране  на  инвестиционното намерение включва: 

№по 
ред 

ДЕЙНОСТИ СРОКОВЕ 
ОТГОВОРНИК/ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 

1. 
Информиране на компетентните органи и 

обществеността за ИП 
Януари 
2022г. 

инвеститор 

2. 
Изготвяне на документи за преценка необходимостта 

от  ОВОС 
Февруари 

2022г. 
инвеститор 

3. Подаване на заявление за Комплексно разрешително 
до 1 мес. след 

произнасяне на 
КО - 2022г. 

инвеститор 

Експлоатационният период се определя от амортизацията на техниката. При сегашните 
условия може да се предположи, че извеждането от експлоатация на предприятието ще се наложи 
след около 30 години. 

След закриване на дейността на обекта ще се извърши премахване на сградите и 
инсталациите и възстановяване на терена. Последващото използване на терена ще бъде определено 
в зависимост от начина на зониране на територията към момента на настъпване на събитието, 
конкретната инвестиционна инициатива и пазарния интерес на обществото. 

Инвестицията  е  с  дългосрочна  перспектива  за  развитие  и  не  се  предвижда  закриване  на  
обекта. 
 

6. Предлагани методи за строителство. 
Инсталацията за производство на каменна вата е действаща и увеличаването на капацитета й 

не е свързано с ново строителство.  
Строително-монтажни работи на площадката на „РОК 7“ ЕООД ще се извършват единствено 

при  реализирането на инвестиционно намерение за присъединяване към газопреносната мрежа на 
„АРЕСГАЗ“ ЕАД, гр. Търговище. Строително-монтажните работи (СМР) ще включват прокопаване на 
траншеи с широчина в порядъка 40-60 см. и дълбочина средно 1 – 1,30 м, в зависимост от диаметъра 
на газопровода, полагане на полиетиленови тръби върху мека подложка от пясък и след това 
досипване с пясък до 10 см. над горната образуваща на тръбата. Инвестиционния проект е съгласуван 
с РС „ПБЗН”- Търговище, съгласно изискванията на чл.144 ал.1 т.7 от ЗУТ, със Становище рег. № 744200-
320/05.11.2021 год. 

Инвестиционните дейности са предвидени така, че функционално да отговарят за дейността, 
съобразно изискванията на нормативните документи и ДПП (Добрите производствени практики), 
включително и тези по опазването на околната среда. 
 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 
Инвестиционното предложение не е свързано с подмяна на действащите производствени 

мощности, а с желанието на инвеститора да експлоатира инсталацията в пълния й капацитет, поради 
широкото търсене на пазара на каменна вата, като продукт с отлични характеристики съответстващи 
на изискванията за енергийна ефективност на сградите. 

Друга основна цел е и да се поддържа в добро състояние качеството на компонентите на 
околната среда и осигуряването на природосъобразен живот на населението. Тази цел не 
противоречи на дългосрочната цел на България в областта на околната среда, а именно: 
подобряване качеството на живот на населението на страната чрез осигуряване на благоприятна 
околна среда и запазване на богата природа на основата на устойчиво управление на околната 
среда. 

ИП има отношение и към следните стратегически цели по отношение на околната среда 
(посочени в Националната стратегия за околна среда и Националния план за действие): 
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•  запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда; 
•  опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие; 
•  подобряване управлението на отпадъците; 
Общите цели на ИП са насочени към по-добро обвързване за опазването на околната среда, 

увеличаване на участието в процеса на вземане на решение на представители на различни 
заинтересовани групи и институции, чрез запознаване с ИП и неговата оценка. 

Главната цел на ИП е да анализира и оцени потенциалните въздействия и предвижданията и 
да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и 
здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и 
човешкото здраве от реализацията на ИП. 

Ефективно използване на територията. Развитието на инфраструктурата и природно 
съобразно ползване на даденостите на територията. 

Местоположението на терена и имота е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на 
критериите за определяне на: 

- характеристиката на дейностите и технологиите по обем, производителност, мащабност, 
взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани 
отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти; 

- местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на 
земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност 
на природните ресурси в района; 

- характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост; 

- обществения интерес към предложението, дейности и технологии; 
Разположението и конфигурацията на площадката съответстват на предназначението на 

обекта. 
Реализирането на ИП ще има положително въздействие от гледна точка на социално-

икономическите условия. Ще се разкрият постоянни работни места, чрез осигуряване на постоянна 
работна заетост на обслужващия персонал. 

С  реализацията ще  се  създадат  условия  за: 
➢ развитие  на  производството и търговия с продукти, отговарящи  на  стандартите  на  ЕС; 
➢ повишаване  на  конкурентоспособността  и  съживявате  на  икономиката  на  населеното  

място. 
 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи 
информация за физическите, природните, и антропогенните характеристики, както и за 
разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположени 
обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

В картовия материали се показват границите на имота, предмет на ИП и предоставя 
информация за характеристиките на средата и територията за реализация.  

Имотът има лице към основна пътна артерия от селищната система. Основният автомобилен и 
пешеходен подход е от този път и осигурява достъп до главния вход на обекта. Той служи и като вход-
изход за тежкотоварни автомобили за доставяне на суровина за производство на каменна вата и 
експедиция на готовата продукция.  

Най-близките съществуващи обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т.3 от 
Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС са: 

→ Жилищни сгради – разположени на над 1400 м в посока югозапад от имота; 

→ Училища – II СОУ “Проф. Никола Маринов“ и III ОУ „П.Р.Славейков“ на 1580 м. 
северозападно; 

→ Детска градина – ДГ 11 „Звънче“, разположена на 1535 м. северозападно; 

→ Лечебни заведения -  Специализирана Очна Болница и Медицински Център "Д-р 
Тасков"на около 2566 м; 

→ Спортни обекти – около 1114 м югозападно; 
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→ Временно настаняване – хотел „Търговище“ на около 588 м; 

→ Отдих и развлечения – на над 1800 м; 

→ Обекти за производство на храни – Хлебопекарна на над 1690 м. 
 

 
Фигура 5 – Местоположение на имота 

 
Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп, и изм.) и не засяга защитени зони от Националната 
екологична мрежа съгласно Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). 
Най- близко разположената 33 е BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните 
местообитания (обявена със Заповед № РД-293/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и 
водите, обн. ДВ, бр. 47/2021 г.), намираща се на отстояние повече от 5 150 м от ИП. 

 

 
Фигура 6 – Отстояние на обекта до ЗЗ „Преславска планина“ 
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 
инвестиционното предложение. 

Към момента ПИ е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ и е 
собственост на инвеститора, въз основа на нотариален акт № 1, том I, дело № 1/05.01.2022 г.  

Инвестиционното предложение не засяга ползватели или собственици на земи нито в 
настоящия момент, нито в бъдеще. 

Реализирането на намеренията на инвеститора няма да влоши условията за стопанисването на 
съседни земи. 

Имотът е частен и граничи с други урегулирани частни имоти. Подходът към него се 
осъществява по общински път. 

Площадката не засяга обработваеми земеделски земи, също така озеленени и затревени 
площи. В близост до нея няма гъсто населени и застроени площи, които могат да бъдат засегнати от 
инвестиционното предложение. Съседно стоящите имоти са предимно за производствени и складови 
дейности. С реализиране на ИП, няма да се наруши или увеличи антропогенното натоварване на 
района. Предлаганата дейност не противоречи на оформената устройствена зона и е напълно 
допустима при спазване на изискванията на специализираните нормативни актове. 
 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди и др; Национална екологична мрежа. 

Поземленият имот предмет на ИП по кадастралната карта на гр. Търговище попада в границите 
на  северна индустриална зона. Населеното място и землището му не попадат в защитени зони. Няма 
данни за наличието на условия за местообитания на животни и птици. В близост до него не са 
регистрирани чувствителни територии, уязвими зони, защитени зони и др. Няма информация за обекти 
от Национална Екологична Мрежа.  

Най-близко разположена е защитена зона за местообитанията Защитена зона BG 0000421 
„Преславска планина". Тя е разположена на повече от  5150 м  от разглеждания имот. 

Най - близкият водоприемник за района е р. Голяма Камчия (повърхностно водно тяло 
BG2KA900R019), която преминава на около 2 200 м в посока югозапад от разглеждания имот. 

Разглежданият район е богат на естествени водни ресурси – повърхностни и подземни води. 
Повърхностните води се отнасят към черноморската водосборна зона.  

По отношение на водосборния басейн, обектът е разположен в горната част на водосборния 
басейн на река Камчия, която обхваща и водите на река Врана. Районът на предприятието се отводнява 
основно от р. Карамеше и Герандереси и притоците им, които водят начало си от възвишенията между 
с. Въбел и с. Здравец и се заустват в река Пиринчилик. Средната гъстота на речната мрежа не 
надвишава 0,6-0,8 км/км2. Според хидрогеоложкото райониране на България и Според програмата за 
мониторинг на подземни води, имота предмет на инвестиционното предложение попада в 
провадийският под район на Варненския Артезиански басейн. 

Според възприетото райониране по поречия, районът попада в поречието на р. Камчия и 
принадлежи към Черноморския район за басейново управление с център град Варна. 

Подземните води в квартерните отложения в обсега на площадката и в района около нея са 
води от инфилтрационния генетичен цикъл и имат еднаква качествена характеристика. По 
минерализация и температура това са пресни (М=06-07 г/л), студени (Т°С=12-13±1°С) води, а по 
химичен състав те са предимно хидрокарбонантни-калциево-магнезиеви и са уязвими на 
замърсяване. 

Имотът в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на 
санитарно охранителни зони. Най - близките санитарно - охранителни зони са около водовземни 
съоръжения на питейно-битово водоснабдяване на близките населени места. Същите остават на 
отстояние от имота, който не попада в обхвата на зони I на СОЗ. 

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага загуба на площ от 
местообитания, фрагментация на местообитания или популации на видове и безпокойство на видове, 



 
 

С т р .  26 | 49 

 

предмет на опазване в цитираните близко разположени защитени зони. 
Съгласно ЗБР Националната екологична мрежа (НЕМ) включва защитени зони, защитени 

територии и буферните зони около тях, КОРИНЕ места, Рамсарски места и орнитологични важни места.  
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие. 
При изграждането на газопроводното отклонение не се налага спазването на определени и 

задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения, свързани с чувствителни зони. 
На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея не са известни обекти 

с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от реализацията на ИП. 
 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение / например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство/. 

Строително-монтажни работи на площадката на „РОК 7“ ЕООД ще се извършват единствено 
при  присъединяване на площадката  към газопреносната мрежа на „АРЕСГАЗ“ ЕАД, гр. Търговище. 
Тези дейности ще се възложат на външен изпълнител, притежаващ необходимата квалификация за 
това. Няма да е залегнало изискване за добиване на строителни материали за нуждите на 
инвестиционното намерение. 

Не се налага преместване на действащи инфраструктурни съоръжения. 
При реализация на инвестиционното предложение не се предвиждат други дейности, като 

добив на строителни материали,  жилищно строителство и др., за които да бъде необходимо да се 
прави оценка на въздействието им върху околната среда. 

Нов водопровод няма да се изгражда. Обектът е водоснабден от водопроводната мрежа на гр. 
Търговище.  
 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 
За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо да се получат съпътстващите 

изграждането на газопреносното отклонение и въвеждането му в експлоатация. 
По отношение на екологичното законодателство инвестиционното предложение е свързано с 

издаването на Комплексно разрешително от ИАОС, гр. София, след приключване на настоящата 
процедура в РИОСВ-Шумен. 

 
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно 

въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските региони, поради 
което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: 

 
1.  Съществуващо и одобрено земеползване; По време на реализацията на ИП ще се използва 

само парцела, няма да се използват други прилежещи или съседни терени за временните дейности. 
За реализацията на ИП не са необходими нови площи. Както имота за реализация, така и съседните 
площи са разположени в северна промишлена зона, гр. Търговище. 
 

2.  Мочурища, крайречни области, речни устия; 
С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати  мочурища, крайречни области, речни 

устия, тъй като няма такива в близост до него. Най-близкото мочурище е резположено южно под 
платото Поляница и отсой на над 6 км. от обекта.  Най  - близкият водоприемник за района е р. Врана, 
която преминава на около 600 м южно от имота. Не се очаква въздействие. 
 

3.  Крайбрежни зони и морска околна среда; 
В близост до имота предмет на ИП няма крайбрежни зони и морска околна среда и поради 

тази причина ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични 
характеристики на тези географски зони. 
 

4.  Планински и горски райони; 



 
 

С т р .  27 | 49 

 

Районът в който е разположена площадката на обекта е градски район и не се намира в 
планински и горски райони. В околните терени не се наблюдават силно изразени негативни 
образувания, както и възвишения. 
 

5.  Защитени със закон територии; 
С инвестиционното предложение не се засягат защитени със закон територии. 

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии. 

 
6.  Засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 
Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии (ДВ бр.133/ 1998 г., доп, и изм.) и не засяга защитени зони от Националната 
екологична мрежа, съгласно Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най 
- близко разположената 33 е BG 0000421 „Преславска планина“ за опазване на природните 
местообитания (обявена със Заповед № РД-293/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и 
водите, обн. ДВ, бр. 47/2021 г.) се намира на отстояние повече от 5 150 м от ИП.  
 

7.  Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 
ИП не е свързано с ново строителство и не засяга обекти с историческа, културна или 

археологическа стойност. 
Сградата в която е разположена инсталацията за производство на каменна вата, обект на 

инвестиционното предложение е разположена в антропогенни ландшафти – селищни (урбогенни) 
ландшафти. Цялостно изменение на естествената ландшафтна структура съпътства формирането на 
селищни системи и индустриализирани територии с присъщата им транспортна и производствена 
инфраструктура. 

Не се очакват промени в ландшафта на района. 
 
8.  Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статус или подлежащи на 

здравна защита. 
С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати  територии и/или зони и обекти със 

специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 
„Обекти, подлежащи на здравна защита” са жилищните сгради, лечебните заведения, 

училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за 
временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, 
хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и 
градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за 
производство на храни. Най-близките такива са подробно описани в Раздел II, т.8 на настоящата 
информация. 

Площадката на инвестиционното предложение не попадат в СОЗ на водоизточници. Не 
попадат в I и II и пояс III на санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди. В района на площадките не се извършва регулярен 
мониторинг на подземните води. С реализирането ИП и бъдеща правилна експлоатация не се очаква 
въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми. 

 
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се 

вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията 
на инвестиционното предложение. 
 

1.  Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното 
наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното 
разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 
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➢ Въздействие върху населението и човешкото здраве. 
Въздействието  върху  хората  и  тяхното  здраве  може  да  възникне  по  време на  експлоатацията 

на обекта. При  производствените дейности има опасност от възникване на  физически  травми, затова  
се  налага  провеждане на задължителен  инструктаж  на  работници  и  осигуряване  на  необходимите  
средства  за  индивидуална  защита. По  време  на  експлоатация   се  прави  задължителен инструктаж  
на  работещия  персонал, които се извършва периодично в съответствие с изискванията на Наредба № 
РД-07-2 на МТСП от 16.02.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 
инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд. ДВ. Бр.102/22.12.2009 г. 

Предвид това, че обекта е действащ са налични заповеди и инструкции за отделните  работни  
места,  осигурени са  индивидуални  предпазни  облекла и средства за защита. За обекта има 
изготвена и оценка на риска. 

Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на работещите - 
наднормен шум, вибрации, работа на открито с непостоянен микроклимат, замърсяване на въздуха с 
прахови частици и ауспусови газове от бензинови и дизелови двигатели; физическо натоварване и 
опасност от трудови злополуки, свързани с използването на транспортна и товарна техника;  риск от 
изгаряния, падания, травми и злополуки при неспазване на Наредба № 2 на МТСП за безопасни и 
здравословни условия на труд при СМР от 1994 г. 

Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от възложителя лица 
в т.ч. и изпълняващи специализирани строително-монтажни работи. Същите ще имат временен 
характер, като рискът се оценява като нисък до приемлив. Използването на лични предпазни средства 
(антифони, противопрахови маски, каски, работно облекло и обувки), изграждане на физиологични 
режими на труд и почивка, създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и 
товари, ще доведе до намаляване на риска. 

Всички машини, апарати и съоръжения, отговарят на нормите за безопасност и охрана на труда, 
действащи на територията на Република България. В производственото помещение не се отделят 
вредности, които да представляват заплаха за здравето на персонала, работещ в него. В работните 
помещения на критични места по технологичното съоръжение са монтирани смукателни аспирации, 
като по този начин се осигурява здравословен микроклимат. Всички норми за температури на 
постоянните работни места, запрашеност, шум, вибрации, наличие на вредности, осветеност и др., са 
задължителни по смисъла на българското законодателство и ще се спазват. 

 
➢ Население - демографска характеристика. здравно-хигиенни аспекти 

Населението на града към 15 декември 2021 г. е 39 874 жители. Търговище е 25-тия най-
голям град в България. 

Броят на населението е най-важният синтезиращ демографски показател. Динамиката на 
населението има много голямо значение, защото тя предопределя в дългосрочен план и броя на 
работната сила и броя на евентуалните потребители на продукция в региона. Сегашният брой и 
динамика на населението на област, община и град Търговище са резултат от въздействието на 
множество фактори през различни исторически етапи. В доосвобожденския си период, населението 
стремително нараства; в периода след Освобождението до 1944 г., тази тенденция се запазва. Според 
първото преброяване от 1887 градът има 8519 души, през 1946 – 10 561 души. След началото на 
индустриализацията през 50-те години, населението главно механично, нараства с много бързи 
темпове, като през 1985 г. достига до 46 522 души. Днес, според последното преброяване, населението 
на града е 37 611 души – на общината – 62 636 души, което е около 50% от населението на областта. 

Естественият прираст на населението през последните 25 години е отрицателен, заради 
неблагоприятните фактори, оказващи влияние както на града така и на държавата. Поради тези 
фактори, механичното движение на население от града и общината се увеличава и по-слабо от 
областта към областния град. 

Раждаемостта е 9,3%, а смъртността – 15,1% – което е отрицателен естествен прираст от 
5,8%. Заселените в община Търговище са 1007, а изселените 1224 тоест отрицателен механичен 
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прираст от 217 души. 
Съотношението между трите основни възрастови групи за общината е следното: 
 

✓ 0 – 14 години – 16,5 % 
✓ 15 – 64 години – 68,6 %, 
✓ Над 65 години – 14,9 %. 

За здравеопазването на града се грижат редица здравни заведения – частни, общински и 
държавни. Сред тях са МБАЛ – Търговище, ДКЦ 1 – Търговище, РВМС, Медицински център „Вита-Ирис“, 
Център за психично здраве, Очна болница д-р Тасков, Медицински център д-р Симеонов, 
Специализирана хирургична болница за активно лечение „Папуров“, Медицински център „Солигена“, 
Медицински център д-р Бонева и др.  

За община Търговище 64,5 са леглата и 37 са лекарите на 10 000 души. 
В таблица 4 са изнесени обощени данни даващи ясна предствава за демографския статус на 

населението в област Търговище, отчетени от НСИ. 
 

Таблица 4 

Теми Показатели 
Години 

2016 2017 2018 2019 2020 

Демографска 
статистика 

Население към 31.12. - общо (брой) 113 694 112 474 111 597 110 914 110 027 

Население към 31.12. - мъже (брой) 55 644 54 942 54 512 54 164 53 665 

Население към 31.12. - жени (брой) 58 050 57 532 57 085 56 750 56 362 

Коефициент на естествен прираст (на 1 
000 души от населението) - ‰ 

-7.7 -8.0 -7.8 -8.9 -12.5 

Коефициент на детска смъртност (на 1 
000 живородени деца) - ‰ 

7.2 8.5 6.3 6.7 3.8 

Коефициент на смъртност - общо (на 1 
000 души от населението) - ‰ 

16.2 16.3 16.3 17.0 19.7 

Коефициент на смъртност - мъже (на 1 
000 души от населението) - ‰ 

16.9 17.7 17.2 17.3 20.9 

Коефициент на смъртност - жени (на 1 
000 души от населението) - ‰ 

15.4 15.0 15.4 16.6 18.6 

Пазар на труда 

Среден списъчен брой на наети лица по 
трудово и служебно правоотношение 
(брой) 

28 808 28 466 28 305 27 487 25 693 

Средна годишна работна заплата на 
наетите лица по трудово и служебно 
правоотношение (лв.) 

8 963 9 754 10 833 12 035 13 368 

Коефициент на икономическа активност - 
15 - 64 навършени години (%) 

59.1 69.0 70.9 67.3 63.4 

Коефициент на заетост - 15 - 64 
навършени години (%) 

53.6 60.4 63.0 60.1 56.5 

Коефициент на безработица (%) 9.3 12.5 11.1 10.5 10.5 

Регистрирани в бюрата по труда 
безработни лица към 31.12. (брой) 

7 301 6 105 5 293 5 592 4 990 

Относителен дял на населениeто на 
възраст между 25 и 64 навършени години 
с висше образование (%) 

18.1 19.7 16.8 16.8 15.8 

Относителен дял на населението на 
възраст между 25 и 64 навършени години 
със средно образование (%) 

46.2 46.6 49.6 47.1 45.9 
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Теми Показатели 
Години 

2016 2017 2018 2019 2020 

Относителен дял на населението на 
възраст между 25 и 64 навършени години 
с основно и по-ниско образование (%) 

35.7 33.6 33.7 36.0 38.3 

Здравеопазване 

Болнични заведения към 31.12. (брой) 4 4 4 4 4 

Легла в болничните заведения към 31.12. 
(брой) 

608 624 624 618 625 

Лекари в лечебните и здравните 
заведения към 31.12. на 10 000 души от 
населението (брой) 

28.5 30.7 29.7 29.4 28.5 

Инвестиции 

Чуждестранни преки инвестиции в 
нефинансовите предприятия към 31.12. 
(хил. еврo) 

227 260.6 244 815.1 280 506.0 304 916.8 273 659.2 

Разходи за придобиване на ДМА (хил. 
лв.) 

213 362 164 978 231 162 247 005 167 751 

 
Данните за смъртността на населението по общини и пол в област Търговище, отчетени от 

НСИ за последния 3-годишен период, са изнесени в таблица 5 и имат следния вид: 
Таблица 5 

 

Общини 
2018 2019 2020 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

Общо за страната 108526 56367 52159 108083 56118 51965 124735 65950 58785 

Търговище 
(област) 

1823 939 884 1888 942 946 2181 1127 1054 

Антоново 88 45 43 109 57 52 113 61 52 

Омуртаг 264 120 144 308 159 149 396 208 188 

Опака 114 64 50 99 46 53 123 62 61 

Попово 500 264 236 495 229 266 568 298 270 

Търговище 857 446 411 877 451 426 981 498 483 

 
Умиранията през 2020 г. в област Търговище по възраст, местоживеене и пол са изнесени в 

таблица 6. 
Таблица 6 

Области Общо В градовете В селата 

Възраст всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо за страната 124735 65950 58785 79952 42113 37839 44783 23837 20946 

Търговище  2181 1127 1054 1029 523 506 1152 604 548 

0 3 2 1 1 1 - 2 1 1 

1  -  4 2 2 - - - - 2 2 - 

5  -  9 2 1 1 1 1 - 1 - 1 

10 - 14 1 - 1 - - - 1 - 1 

15 - 19 1 1 - - - - 1 1 - 

20 - 24 3 2 1 - - - 3 2 1 

25 - 29 5 2 3 2 1 1 3 1 2 
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30 - 34 9 3 6 5 1 4 4 2 2 

35 - 39 18 12 6 10 8 2 8 4 4 

40 - 44 34 21 13 19 12 7 15 9 6 

45 - 49 42 24 18 26 17 9 16 7 9 

50 - 54 67 44 23 32 20 12 35 24 11 

55 - 59 118 76 42 52 31 21 66 45 21 

60 - 64 164 109 55 89 60 29 75 49 26 

65 - 69 257 157 100 140 83 57 117 74 43 

70 - 74 322 169 153 153 77 76 169 92 77 

75 - 79 333 165 168 142 76 66 191 89 102 

80 - 84 350 169 181 157 65 92 193 104 89 

85 + 450 168 282 200 70 130 250 98 152 

 
Изключително благоприятен индикатор за здравната система е понижаването на детската 

смъртност и на смъртността до 18 годишна възраст включително. 
Причините за смъртта в Р България и в област Търговище по информацията от НСИ през 2020 

год., отчетени на 100 000 души население, са посочени в таблица 7. 
 

Таблица 7 

Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия,       
"Европейски съкратен списък" 1 

България Търговище 

общо мъже жени общо мъже жени 

Общо 1798.9 1963.0 1644.6 1974.3 2090.3 1863.6 

Клас I Някои инфекциозни  и паразитни болести (A00-B99)  6.1 7.1 5.2 14.5 14.8 14.1 

Туберкулоза (A15-A19, B90)  1.1 1.8 0.4 0.9  - 1.8 

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит 
(HIV) (B20-B24)  0.3 0.4 0.2  -  -  - 

Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 0.5 0.7 0.3  -  -  - 

Други инфекциозни  и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, 
B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99)  4.3 4.2 4.3 13.6 14.8 12.4 

Клас IІ  Новообразувания (C00-D48)  267.2 316.6 220.7 260.7 326.4 198.0 

Злокачествени новообразувания (C00-C97)  265.7 315.1 219.3 258.9 322.7 198.0 

     в това число: 

Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и 
фаринкса (C00-C14)  5.8 9.1 2.7 7.2 11.1 3.5 

Злокачествено новообразувание  на хранопровода (C15)  3.2 5.5 1.0 1.8 3.7  - 

Злокачествено новообразувание  на стомаха (C16)  15.6 19.5 11.9 15.4 26.0 5.3 

Злокачествено новообразувание  на дебелото черво (колон), 
ректума и ануса (C18-C21) 38.7 46.7 31.1 45.3 55.6 35.4 

Злокачествено новообразувание  на черния дроб и 
интрахепаталните жлъчни пътища (C22)  10.0 12.6 7.5 7.2 7.4 7.1 

Злокачествено новообразувание  на панкреаса (C25)  18.0 20.5 15.6 9.1 13.0 5.3 

Злокачествено новообразувание  на ларинкса (C32) 5.4 10.4 0.6 6.3 11.1 1.8 

Злокачествено новообразувание  на трахеята, бронхите и 
белия дроб (C33-C34) 50.0 76.7 24.8 49.8 74.2 26.5 

Злокачествен меланом на кожата (C43)  2.5 2.9 2.0 1.8 3.7  - 

Злокачествено новообразувание  на млечната жлеза (C50)  20.6 0.7 39.4 16.3 1.9 30.1 

Злокачествено новообразувание  на шийката на матката 
(цервикс) (C53)  5.2  - 10.2 9.1  - 17.7 

Злокачествено новообразувание  на тялото на матката (С54-
С55)  5.6  - 10.9 4.5  - 8.8 
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Злокачествено новообразувание  на яйчника (C56)  6.6  - 12.8 4.5  - 8.8 

Злокачествено новообразувание  на простатата (C61)  17.2 35.5  - 16.3 33.4  - 

Злокачествено новообразувание  на бъбрека, с изключение  
на бъбречното легенче (C64)  5.6 8.3 3.1 2.7  - 5.3 

Злокачествено новообразувание  на пикочния мехур (C67)   9.0 14.5 3.9 8.1 14.8 1.8 

Злокачествено новообразувание  на  главния мозък и други 
части на централна та нервна система (C70-C72) 9.7 10.5 9.0 10.9 13.0 8.8 

Злокачествено новообразувание  на  главния мозък и други 
части на щитовидната жлеза (C73) 0.9 0.9 0.9  -  -  - 

Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) 4.5 4.7 4.4 2.7 5.6  - 

Левкемия (C91-C95) 6.2 7.5 5.0 6.3 5.6 7.1 

Други злокачествени новообразувания на лимфната, 
кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) 2.4 2.5 2.4 1.8  - 3.5 

Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, 
C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, 
C74-C80, C97) 22.9 26.0 20.1 31.7 42.7 21.2 

Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и 
новообразувания с неопределен или неизвестен характер 
(D00-D48) 1.5 1.5 1.4 1.8 3.7  - 

Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи  и 
отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-
D89)  2.1 2.2 2.0 1.8 1.9 1.8 

Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства 
на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89)  26.1 25.9 26.3 106.8 94.6 118.5 

Захарен диабет (E10-E14)  25.5 25.4 25.6 105.9 94.6 116.7 

Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства 
(E00-E07, E15-E89) 0.6 0.4 0.7 0.9  - 1.8 

Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) 2.0 2.4 1.6 2.7 1.9 3.5 

Деменция (F01, F03) 0.9 0.7 1.1 0.9  - 1.8 

Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) 
(F10) 0.7 1.3 0.2 0.9 1.9  - 

Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) 0.0 0.0  -  -  -  - 

Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, 
F20-F99) 0.4 0.4 0.4 0.9  - 1.8 

Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните 
органи (G00-H95)  13.7 14.3 13.0 18.1 26.0 10.6 

Болест на Parkinson (G20) 3.5 3.8 3.3 6.3 9.3 3.5 

Болест на Алцхаймер (G30) 1.2 1.0 1.5 1.8 1.9 1.8 

Други заболявания на нервната система и сетивните органи 
(G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) 8.9 9.6 8.3 10.0 14.8 5.3 

Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99)  1090.1 1101.8 1079.1 1016.6 994.2 1037.9 

Исхемична болест на сърцето (I20-I25)  219.8 245.3 195.9 197.3 185.5 208.6 

     в това число: 

Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) 80.5 103.9 58.6 60.6 74.2 47.7 

Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) 139.3 141.4 137.3 136.7 111.3 160.9 

Други болести на сърцето (I30-I51) 372.9 377.2 368.9 187.4 196.6 178.6 

Мозъчносъдови болести (I60-I69)  317.4 302.5 331.4 398.3 378.4 417.3 

Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-
I28, I70-I99) 179.9 176.8 182.8 233.5 233.7 233.4 

Клас X Болести на дихателната система (J00-J99)  86.6 107.5 67.0 119.5 153.9 86.6 

Грип (J09-J11)  0.7 1.0 0.5  -  -  - 
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Пневмония (J12-J18) 42.9 52.2 34.1 57.9 74.2 42.4 

Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47)  21.6 28.5 15.1 43.5 55.6 31.8 

     в това число: 

Астма (J45-J46) 0.4 0.4 0.4 0.9 1.9  - 

Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-
J44, J47) 21.2 28.1 14.7 42.5 53.8 31.8 

Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-
J99) 21.4 25.7 17.2 18.1 24.1 12.4 

Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92)  59.9 82.1 39.0 59.7 87.2 33.6 

Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална 
язва (К25-К28)  3.5 4.5 2.6 3.6 5.6 1.8 

Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, 
К73-К74)  26.4 43.3 10.6 27.2 48.2 7.1 

Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-
K66, K71-K72, K75-K92)  30.0 34.4 25.8 29.0 33.4 24.8 

Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)  0.8 1.0 0.6 0.9 1.9  - 

Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на 
съединителната тъкан (M00-M99)  0.5 0.7 0.4  -  -  - 

Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19)  0.1 0.1 0.1  -  -  - 

Други увреждания  на костно-мускулната система и на 
съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) 0.4 0.6 0.3  -  -  - 

Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99)  25.9 29.2 22.8 36.2 44.5 28.3 

Болести на бъбреците и уретера (N00-N29)   25.6 28.6 22.7 34.4 40.8 28.3 

Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) 0.4 0.6 0.2 1.8 3.7  - 

Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-
O99)  0.1  - 0.1  -  -  - 

Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния 
период (P00-P96)  2.0 2.3 1.7 2.7 3.7 1.8 

Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), 
деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99)  1.3 1.4 1.3 0.9 1.9  - 

Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, 
открити при клинични и лабораторни изследвания, 
некласифицирани другаде (R00-R99)  55.0 57.1 53.1 143.9 124.3 162.7 

Внезапна смърт на кърмаче (R95)  0.0 0.1  -  -  -  - 

Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-
R99)  33.7 39.7 28.0 65.2 68.6 61.9 

Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити 
при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани 
другаде (R00-R94) 21.3 17.3 25.1 78.8 55.6 100.8 

Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност 
(V01-Y98) 36.2 54.2 19.2 36.2 55.6 17.7 

Злополуки (V01-X59, Y85-Y86)  21.1 30.6 12.3 19.0 27.8 10.6 

     в това число: 

Транспортни злополуки  (V01-V99,Y85) 6.3 10.2 2.7 9.1 14.8 3.5 

Падания (W00-W19) 6.5 7.6 5.4 2.7 3.7 1.8 

Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) 1.2 2.0 0.4 1.8 1.9 1.8 

Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-
X49) 1.4 2.3 0.6 1.8 1.9 1.8 

Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) 5.8 8.5 3.2 3.6 5.6 1.8 

Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) 8.5 13.8 3.4 15.4 26.0 5.3 

Нападение (X85-Y09, Y87.1) 0.7 1.0 0.5 1.8 1.9 1.8 
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Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) 5.3 8.0 2.7  -  -  - 

Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-
Y89) 0.5 0.7 0.3  -  -  - 

Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) 123.4 157.3 91.5 153.0 157.7 148.5 

в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) 123.4 157.3 91.5 153.0 157.7 148.5 

 
➢ Идентификация, хигиенно-токсикологична характеристика и оценка на използваните 

суровини и материали 
В строителната дейност се използват редица материали с трудово-хигиенно значение, 

формиращи опасност от въздействие на: 
- прахови аерозоли, които постъпват в организма през органите на дишането и биха могли да 

имат локален дразнещ, възпалителен и алергичен ефект върху кожата, лигавицата на назофаринкса 
и конюнктивата. Към тях се отнасят материалите в прахообразно агрегатно състояние и праховете, 
получени при дезинтеграцията на гипсосъдържащите плоскости и керамичните изделия; 

- токсични агенти със задушливо и системно при вдишване и директен контакт и локално 
дразнещо или корозивно действие при хронична експозиция. Работните практики и условия в 
строителството практически изключват вероятността от настъпване на остро отравяне при спазване 
на правилата за съхранение, маркировка и прилагане на токсичните вещества и препарати; 

- пожаро-опасни материали, течности и летливи съединения. 
Прахът представлява система от механични частици, диспергирани във въздушна среда - 

аерозол, състоящ се от дисперсна фаза (прашинки и други примеси) и дисперсна среда (въздух). В 
зависимост от химичната му природа прахът бива неорганичен, минерален - от почвата, скални 
инертни частици, пясък, строителни материали, и органичен, биологичен – растителен и 
животински. Във въздушната среда освен прах се съдържат и микроорганизми. Те обикновено са 
полепнали по прашинките (твърди аерозоли) или са включени в капките (течни аерозоли) и заедно 
с тях се задържат във въздуха. Между количеството на праха и количеството на микроорганизмите 
съществува право провопропорционална зависимост. 

Прахът е вторият основен, предвидим и очакван вреден фактор с отношение към 
инвестиционното предложение във фазата на строителството. Той е и естествен фактор на околната 
среда при селскостопанската обработка на нивите или от обветряне при засушаване. 

По произход се очаква прахът да бъде неорганичен (минерален - цимент, строителни 
материали, почва), органичен - от растенията, които ще се отстранят от горния почев слой, и смесен. 

Хигиенната и здравна характеристика на праховия аерозол с твърда фаза се обуславя преди 
всичко от нейните физични и химични свойства, по-важните от които са: степен на диспергиране и 
на фракциониране, форма на частиците, консистенция, електрически заряд, разтворимост, химичен 
състав, съдържание на свободен или свързан кристален SiO2. Водещо значение имат фактическите 
концентрации на конкретния прахов аерозол в дихателната зона и продължителността на 
въздействието, формираща продължителността и дозата при експозиция, респ. физиологичния 
отговорна организма на изложените лица и патологичните промени. 

Един от най-важните елементи, характеризиращи праховия аерозол, е неговата дисперсност, 
т.е. размерите на праховите частици. Задържането на праха в организма и в дихателната система се 
определя преди всичко от големината на праховите частици и от анатомо-морфологичните 
особености на различните отдели на носоглътката и бронхиалното дърво. Общото задържане на 
прах в дихателната система нараства с увеличаване на големината на праховите частици, особено в 
горните дихателни пътища, тапицирани с ресничест епител, които са надежден „филтър“ на 
организма. С намаляване на големината на праховите частици (около и под 5 μm) общата задръжка 
в организма намалява, но се увеличава количеството на праха, който се задържа в белодробните 
алвеоли. Най-голямо задържане в алвеолите имат праховите аерозоли с големина на частиците 
около 1 μm. Под и над тази граница количеството на утаения прах в най-дълбоките сегменти на 
белите дробове намалява. 

Човешкият организъм притежава редица защитни механизми срещу праха. Първата защитна 
бариера са горните дихателни пътища. Така в носа се задържат прахови частици с големина над 10 
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μm, като около 50–70 % от вдишвания прах полепва по лигавицата на носа. Следващото задържане 
на праха става в трахеята и бронхите („вътрешна бариера“). В тях практически напълно се задържат 
праховите частици с големина над 10 μm. 

Най-малките прахови частици с големина под 5 μm попадат в алвеолите, където се подлагат 
на фагоцитоза, след което се изхвърлят чрез експекторация. По този начин се елиминират още 5–10 
% от постъпващия прах. При нормално функциониране на описаните механизми повече от 90 % от 
праховите аерозоли, попадащи в дихателната система, се обезвреждат и се изхвърлят навън. 

Продължителното вдишване на високи концентрации прах затруднява значително 
самоочистващите защитни механизми на човека. При декомпенсирането на тези защитни 
механизми, прахът започва да прониква по лимфен път в периалвеоларната, перибронхиалната и 
периваскуларната тъкан, като по този начин се стига до развитие на фиброзни реакции в белите 
дробове, които са в основата на различните нозологични форми на пневмокониозите. 

Праховите аерозоли могат да проявят своето действие в следните основни насоки: токсично 
действие, когато се касае за прахови аерозоли, които притежават специфична токсичност и са 
разтворими във вода и мазнини (цимент и др.); алергично действие – предимно органични прахове, 
но също и редица органични съединения; специфично действие, при което се засяга дихателната 
система (пневмокониози – силикоза и др.); канцерогенно действие и др. 

Кварцовият пясък е минерална инертна добавка, която в сухо състояние е особено агресивна 
към дихателната система на човека поради високото съдържание на свободен кристален силициев 
диоксид. При продължителен професионален контакт – обикновено над 10 години – и при висока 
инхалационна прахова доза може да се развие едно от най-тежките заболявания на дихателната 
система с професионална генеза – силикоза. При строителни дейности работниците не са 
застрашени, тъй като пясъкът обикновено бързо се влага в разтвор, така че не прониква за време с 
хигиенно-значима продължителност в дихателната зона. Независимо от това, с превантивна цел, е 
препоръчително при сухи работни операции – товаро-разтоварни работи, почистване и др. 
работещите да прилагат лични предпазни средства за защита на дихателната система – 
индивидуални противопрахови маски. 

Медико-биологични ефекти на гасената хидратна вар (калциев хидроксид): поради силно 
изразената си алкална реакция варта има корозивно действие и може да предизвика при директен 
контакт изгаряне, особено опасно за очите и лигавиците. Варта на прах е опасна и при вдишване, 
тъй като предизвиква обширни и дълбоки разязвявания на епитела в устната кухина, назо-фаринкса 
и бронхите. Дългогодишното въздействие на варовия прах води до развитие на хроничен бронхит, 
емфизем и дихателна недостатъчност. Продължителният професионален контакт с вар и материали 
на варова основа може да доведе до кожни изменения – дерматити и екземи. 

При всички видове транспортни дейности, свързани с доставките, строително-монтажните 
операции и логистиката на територията на ИП, както при строителството, така и в периода след 
въвеждането му в експлоатация, се използват нефтопродукти и петролни деривати. 

Нефтът е сложна смес от органични съединения (въглеводороди - метанови и ароматни). При 
дестилация на нефта се получават фракции с различни точки на кипене - бензинова, лигроинова, 
лека и тежка керосинова, лека соларова и газьол. Като остатък след дестилацията се получава мазут. 
При вакуумна дестилация на мазута се получават маслени фракции. Крайни продукти от 
преработката на нефта са различните видове горива за бензинови, дизелови и реактивни двигатели, 
смазочни масла, парафини, битуми. 

Токсичното действие на бензиновите въглеводороди се базира на физичните, химични и 
токсикологични характеристики на бензините и очакваните ефекти в резултат на постъпването им в 
организма - най-често по дихателен път, чрез резорбция в кожата и при поглъщане (със замърсени 
ръце или поемане погрешка). 

 
Обобщена характеристиката на основните опасни вещества и смеси, които се предвижда да 

бъдат използвани на територията на дружеството, е представена по-долу в таблица 8. 
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Таблица 8 

Химично вещество Въздействие върху човека  
 

Въздействие върху 
околната среда 

Extension 15W40  
(масло за вериги) 

Може да предизвика алергична 
реакция. 

Не е опасан за ОС 

HydroWax 
Може да предизвика алергична 
реакция на кожата 

Не е опасан за ОС 

Кислород 
може да причини криогенни изгаряния 
или наранявания 

Може да предивзика или 
усили пожар 

Натриев хидроксид 
Причинява тежки изгаряния на кожата и 
сериозно увреждане на очите. 

Не е опасан за ОС 

Polifen MWOOL S2 
(лепило на Полисан) 

Може да предизвика алергична 
реакция на кожата 

Не е опасан за ОС 

Емулсил 60 
Причинява сериозно увреждане  на 
очите. 

Не е опасан за ОС 

Природен газ 

Опасен при вдишване за лица 
страдащи от алергии и астма. Може да 
предизвика изгаряния при възникване 
на пожар. 
В концентрация над 20 % об. 
природният газ действа 
задушаващо на човек, като 
предизвиква отслабване на 
вниманието, затруднено дишане, 
главоболие, забавяне на 
пулса и др., поради изместване и 
намаляване на 
количеството вдишван кислород. 

Природният газ е почти два 
пъти по-лек от въздуха, при 
изпускане се разсейва в 
атмосферата. Средства за 
почистване не се прилагат. 

Пропан бутан 
Може да причини генетични дефекти. 
Може да причини рак. 

Продуктът е летливо 
органично съединение с 
потенциал за образуване на 
фотохимичен смог. 

Амонячна вода 

Причинява тежки изгаряния на кожата и 
сериозно увреждане на очите. 
Може да предизвика дразнене на 
дихателните пътища. 
 

Силно токсичен за водните 
организми, с дълготраен 
ефект. 

ADDINOL Chain Lube 
XHT 250 

Не оказва въздействие 
 

Вреден за водните  
рганизми, с дълготраен 
ефект 

Хидратна вар 

Причинява дразнене на кожата. 
Сериозно уврежда очите. Може да 
причини дразнене на дихателната 
система 

Не е опасан за ОС 

 
Оценката на здравния риск се базира на вероятността от настъпване на негативни здравни 

последици, времето на излагане и въздействие на вредния фактор/ дозата на експозицията и 
тежестта на последиците, които могат да се прогнозират. 

Всички идентифицирани в ИП елементи, ситуации и фактори биха могли да формират 
допустим, приемлив и контролируем риск, който следва да се проследява през всички етапи в 
реалния строителен процес на газифицирането на обекта и при експлоатацията му. 

Профилактични мерки по отношение опазване здравето на населението 
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От изложеното в материала по здравно-хитиенни аспекти може да се направи извода, че за 
жителите на гр. Търговище и близките населени места не съществува риск за здравето. Независимо 
от това, с оглед на по-висока степен на сигурност и безопасност, е необходимо изпълнението на 
следните мерки: 

✓ Движението на транспортните средства да става само по картираните трасета, с 
подходяща и съобразена с пътните условия скорост, с повишено внимание; 

✓ Забранява се достъпа на неоторизирани, неинструктирани и без каска за защита на 
главата лица, на обекта; 

✓ Да се спазва стриктно работното време. 
Заключение за въздействието върху населението и човешкото здраве 
Следователно, изпълнението на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето 

на населението и при настоящето, и при бъдещите поколения. Напротив, то ще подобри 
възможностите и качеството на живота в региона и ще допринесе за развитието на съвременна 
инфраструктура и социалния живот. Около територията, която ще се реализира ИП няма обекти 
подлежащи на здравна защита - жилищни сгради, училища, болници и др. съгласно §1, т. 3 от ДР на 
Наредбата за ОВОС. 

 
➢ Въздействие върху материални активи 
С увеличаване капацитета на  „Инсталация за производство на каменна вата чрез топене на 

минерални суровини и свързващи вещества с последващо изтегляне на влакна с капацитет 10 000 
т/год. на 20 000 т/год. и  присъединяването на поземлен имот № 73626.504.228 към газопреносната 
мрежа на „АРЕСГАЗ“ ЕАД, гр. Търговище, инвестиционното намерение няма да доведе до промени или 
нарушаване на материалните активи, както в имота, така и в околните имоти. Не се очаква 
въздействие. 

 
➢ Въздействие върху качеството на атмосферния въздух  
В резултат от реализацията на мероприятията и дейностите, предвидени в инвестиционното 

предложение може да се търси в два аспекта - в процеса на изграждането на гозопреносното 
отклонение (строителство) и при експлоатацията на обекта. 

По време на строителството 
При реализацията на предвиденото газифициране ще има отделяне основно на фини прахови 

частици - ФПЧ10 и ФПЧ2.5 и общ суспендиран прах. Това замърсяване ще има локален обхват, предвид 
това, че обекта е линеен, с малка държина, неголяма дълбочина и широчина. 

При неблагоприятни климатични условия (сухо време, фина структура на земната маса и др.) 
максималните приземни концентрации на прах могат да достигнат до 1,5 пъти стойността на нормата, 
но това въздействие е с ограничен териториален обхват, с краткотрайна продължителност и с ниска 
честота (изолирани явления). 

При работата на строителни и транспортни машини, с отработени газове от двигателите се 
отделят азотни и серни оксиди, въглероден оксид, въглеводороди и др., но в случая ще се доставят 
материали с лекотоварни МПС, където емисиите от ауспусите им са значително по-малки. 

Оценката на въздействието на замърсяването от транспортната техника за доставка на 
материали, върху атмосферния въздух се базира на тези данни и на съображения за разпространение 
на приземни емисии сочи, че въздействието на замърсяването от този източник ще се ограничи в 
радиус до около 10 м. Малкия обхват на замърсяването и неговата неголяма продължителност са 
основания да се прогнозира, че строителните работи няма да окажат значително въздействие върху 
качеството на въздуха. 

По време на строителните работи - Въздействието на строителните дейности ще се ограничи 
чрез прилагане на мерките, указани в чл. 70 на Наредба № 1 от 2005 г за норми за допустими емисии. 
По време на строителните работи основното въздействие върху атмосферния въздух ще бъде в 
резултат на отделянето на вредни вещества от отработените газове на строителната техника и МПС, а 
именно NOх, ЛОС, СН4, СО, NОх, N2О, РМ.  
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Малкият обхват на замърсяването и неговата неголяма продължителност са основания да се 
прогнозира, че строителните работи няма да окажат значително въздействие на въздуха в района. Не 
се очаква превишаване пределно допустимите концентрации на замърсители (въглероден оксид, 
серен диоксид, азотен диоксид, олово, бензен, общи въглеводороди и др.) в атмосферния въздух. 

По време на експлоатацията 
От дейността на инсталацията в атмосферния въздух ще постъпват емисии от 3 бр. организирани 

източници, както следва: 
 

ИУ № Източник Пречиствателно съоръжение 

К1 
Въздуховод след филтър на отделение 
рязане и охлаждане 

Филтърна стая с каменна вата 

К2 
Въздуховод след цех за обработка на вата, 
изход на електростатичен филтър 

Сяроочистваща кула, камера за 
доизгаряне на газовете и ръкавни филтри 
и филтърна стая с каменна вата 

К3 
Въздуховод след пречиствателни 
съоръжения на Куполна пещ 

Сяроочистваща кула, камера за 
доизгаряне на газовете и ръкавни филтри 

 
1. ИУ- К1: от линия за рязване и охлаждане на вата, Емисиите от ИУ №1 преди постъпване в 

атмосферата преминават през пречиствателно съоръжение – филтърна стая, оборудвана с 36 бр. 
филтърни платна от каменна вата.   

2. ИУ – К2: към инсталация за изпичане на каменна вата, оборудвана с 4 бр. горелки на природен 
газ за обработка на вата. Емисиите от инсталацията се преминават през сяроочистваща кула, камера 
за доизгаряне на газове, ръкавни филтри, филтърна стая с каменна вата и  електростатичен филтър, 
състоящ се от тръби за събиране на финия прах и два броя водни помпи за почистването му, използва 
се оборотна вода.  

3. ИУ - К3: към Куполна пещ с мощност 7.5 MW (6.500 ккл/кг.), работеща на твърдо гориво кокс, 
към същата има пречиствателни съоръжения: 2 броя циклона за улавяне на тежка пепел; 1 брой плътен 
филтър, обиращ най-фината пепел; 1 брой газова горелка, в която се изгарят вредните емисии; 1 брой 
десулфатизираща кула за почистване на SO2, същата е на пет етажа, 4 от които почистват серния оксид 
(използва се оборотна вода), петата почиства самата десулфатизираща кула. 

Други организирани източници на емисии вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 
дейността на инсталацията и в имота няма. 

С цел установяване на разпространението на емисиите от дейността на инсталацията за 
производство на каменна вата след реализация на инвестиционното предложение, както и за  
потвърждение на височината на изпускащите устройства  е направено математическо с версия на 
програмен продукт „PLUME”, разработена съгласно „Методика за изчисляване височината на 
изпускащите устройства, разсейването и очакваните концентрации на замърсяващи вещества в 
приземния слой” от 25 февруари 1998 година и приета от Министерството на околната среда и водите, 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на 
здравеопазването (публикувана в Бюлетин на „Строителство и архитектура“, бр.7/8 от 1998 г.). 

 Резултатите от моделирането с направените заключения и файловете с входни данни 
използвани за изчисленията са представени като приложение към настоящата информация за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  

 Видно от направеното моделиране е, че експлоатацията на инсталацията няма да доведе до 
влошаване на качеството на въздуха в изследваната област. Въздействието ще бъде допустимо от 
гледна точка на човешкото здраве и опазване на околната среда. 

 Окончателната оценка въз основа на извършената прогноза, е че въздушната среда може да 
поеме допълнителното натоварване от реализацията на инвестиционното намерение, като 
въздействието върху приземния въздушен слой ще бъде допустимо, с малък териториален обхват, 
дългосрочно и с минимален кумулативен ефект. 

Неорганизирани емисии в атмосферния въздух 
„Неорганизирано изпускане“ е това, при което веществата се отделят в атмосферния въздух 
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разсредоточено от дадена площадка, например от товарно-разтоварни дейности, открити складове за 
съхранение на прахообразуващи материали и др. 

Основен източник на неорганизирани емисии в обекта ще са транспортните средства на негова 
територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни организирани източници. 
Транспортните средства са периодично действащи. Тези транспортни средства изпускат и в работната, 
и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични замърсители. 

За ограничаване на неорганизираните емисии при товароразтоварните дейности на основните 
суровини, оператора е предприел мерки за тяхното ограничаване в атмосферния въздух, като се 
спазват изискванията на чл. 70 от Наредба №1 от 2005 г. 

Обобщено: 
Окончателната прогноза въз основа на извършената комплексна оценка е, че въздушната среда 

в разглеждания район може да поеме допълнителното натоварване от реализацията на предвидените 
с ИП дейности, като въздействието върху приземния атмосферен слой ще е незначително, с малък 
териториален обхват, възстановимо, без кумулативен ефект. 

Сумарната оценка за въздействието върху атмосферния въздух на инвестиционното 
предложение, може да се представи по следния начин: 

В периода на строителството 
Вид на въздействието - пряко; 
Териториален обхват - локален/ограничен; 
Степен на въздействие - под допустимите норми (НОЧЗ); 
Продължителност - краткотрайна; 
Честота, вероятност - ниска; 
Възможност за възстановяване - да; 
Кумулативен ефект - не. 
В периода на експлоатация 
Вид на въздействието - пряко; 
Териториален обхват - локален/ограничен; 
Степен на въздействие - допустимо; 
Продължителност - дълготрайна; 
Възможност за възстановяване - да; 
Кумулативен ефект - не. 
 
➢ Въздействие върху шума и вибрациите 
Механичните трептения с честота от 16 до 20 000 Hz, които се разпространяват в еластична 

материална среда (най-често въздух) и предизвикват слухови усещания, се наричат звук. Шум е всеки 
неприятен или нежелан звук, който нарушава тишината и отдиха или е опасен за здравето, като 
предизвиква разнообразни функционални и структурни увреждания, намалена работоспособност, 
затруднява речевото общуване и възприемането на звуковите сигнали от околната среда. От хигиенна 
и психо-физиологична гледна точка към шумовете се причисляват и тоновете (звуци с определена 
честота), когато те оказват вредно въздействие върху човешкия организъм. 

Вибрациите и шумът са мощен биологичен фактор, който чрез сложни нервнорефлекторни 
процеси повлиява неблагоприятно почти всички функции, органи и системи на човешкия организъм. 
Характерът и степента на шумовите увреждания, настъпващи при експонирани на шумово въздействие 
работници, се обуславят от редица фактори: интензитет, спектър и характер на шума; времетраене на 
шумовото въздействие; индивидуална чувствителност на човека и др. Въздействието на шума може 
да бъде неспецифично (върху целия организъм) и специфично (върху слуховия анализатор). 

Неспецифичното действие на шума върху организма отразява ефектите му на хроничен 
стресогенен фактор, предимно върху нервната система. Нарушава се балансът между възбудните и 
задръжните процеси. Преобладават състоянията на астено невротичен синдром или циркулаторна 
дистония. Субективните оплаквания са неспецифични: главоболие, потиснатост или 
раздразнителност, емоционална лабилност, безсъние. Неврологично най-често се установяват 
понижени рефлекси, тремор, нистагъм, удължено време на зрително-двигателна реакция. При 
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продължително въздействие се нарушава възприятието, вниманието отслабва, нарушава се 
умственото съсредоточаване, появява се лабилност на настроението, апатия или раздразнителност, 
разсеяност и спадане на темпа на работа, а при хронично действие – и преумора с развитието на 
неврози от неврастенен тип. Качеството на работата се влошава, увеличават се грешките при работа и 
производственият брак, спадат работоспособността и производителността на труда. 

Особено уязвима на шумово въздействие е вегетативната нервна система. Доказано е, че 
промените настъпват при сравнително ниски нива на шума (50-70 dBA). Най-често се установяват 
периферна съдова дистония, дистална хипотермия и асиметрия в кожната температура, хиперхидроза, 
дермографизъм. Чести са оплакванията от болки в сърдечната област, от тахикардия и главоболие. 
Промените от страна на вегетативната нервната система настъпват най-често през първите години на 
шумова експозиция и са по-изразени при млади хора. 

Шумовото натоварване в околната среда при реализацията на ИП е свързано с три етапа – 
строителство, експлоатация и закриване. 

По време на строителството на газопроводното отклонение не трябва да се допускат 
дейности и техническо оборудване противоречащи на изискванията на Наредба № 4 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 и 
Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които 
работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.  

Мерките за ограничаване на шума по време на строителството при шумни и много шумни СМР 
са в зависимост от: 

✓ разстоянието между строителната площадка и съседните сгради и помещения;  
✓ периода от деня и от седмицата, през които се извършват СМР (по експертна оценка на 

самата площадка е необходимо да се работи само през работните дни от 8 до 16 часа без събота и 
неделя);  

✓ продължителността на шумните и много шумните СМР (приета е продължителност на 
шумните работи от 3 седмици, а на много шумните – до 1 седмици);  

✓ нивото на шум във видовете устройствени зони.  
Тези изисквания следва да се приложат като ограничителни условия през строителния период.  
По време на експлоатацията шумът, излъчван в околната среда от ИП  ще е смесен по 

характер и с променливо ниво на звукова мощност, в зависимост от пикът на натоварване на 
производството. Всички шумни операции – производствените линии се извършват в помещения със 
шумоизолация. 

Кумулативно нивата на шума няма да надвишават 50 dB, т.к. на разстояние от източника шума 
намаля и автомобилния трафик на територията на обекта не се очаква да е интензивен. 

Съгласно Таблица 2 на Приложение № 2 на 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, граничните 
стойности за производствено - складови зони и територии са: ден 70 dB, вечер 70 dB и нощ 70 dB. Като 
се вземе в предвид и поглъщащата способност на изолационните материали осигуряващи енергийна 
ефективност на сградите, очакваните нива на шума ще са в нормите за територията. 

Резултатите от досега извършваните собствени периодични измервания на нивата на шума 
излъчван в околната среда от дейността на обекта не показват неспазване на нормите, както по 
границите на производствената площадка, така и в мястото на въздействие – жилищна сграда в гр. 
Търговище, ул. „Митрополин Андрей“ № 85.  

Окончателната оценка въз основа на извършената прогноза е, че акустичната среда в 
разглеждания район няма да бъде съществено повлиана от реализацията на инвестиционното 
намерение, като въздействието ще бъде допустимо, с малък териториален обхват, краткосрочно, с 
минимален кумулативен ефект. 
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➢ Въздействие върху качеството на водата 
Водното богатство в Търговищко не е голямо. То е тясно свързано с недостатъчното количество 

на валежите, силната нарязаност на релефа и водопропускливостта на пластовете. Търговищката 
област обхваща води от три речни басейна – Русенски Лом на север, Голяма Камчия на изток и Янтра 
на запад. Нито една не протича изцяло през областта. Част от реките са маловодни и водосборните им 
басейни са малки. Речния отток е непостоянен. Реките имат дъждовно-снежен режим с максимален 
отток през пролетта. При поройни валежи. Течните речни долини се пълнят и наводняват ниските им 
тераси. През лятото вследствие на високите температури и силното изпарение, голяма част от реките 
пресъхват. По-съществено стопанско значение има река Врана. 

Най-голямата река е река Врана, която преминава и през града. Тя извира от североизточните 
склонове на Лиса планина, проломява Преславската планина и навлиза в Търговищкото поле. Тя е 
слабо врязана в основните скали – варовици и мергели. Ниските ѝ тераси обикновено се заливат при 
поройни дъждове. Залесяването на водния ѝ басейн е 23%. Отточният ѝ режим изразява особеностите 
на севернобългарските реки – период с високи водни количества и чести колебания от началото на 
февруари до края на юни и период с ниски през лятото. Средногодишният ѝ обем е 12,5 млн. m3 вода. 
При обилни валежи, водите на Врана излизат от коритото ѝ, макар и рядко. Най-известното езеро е 
„Борово око“ в едноименния парк на града. Един от най-големите язовири в България се намира на 
територията на областта – Ястребино. Най-големия язовир в общината е язовир Съединение. 
Карстовите извори в Търговищко имат малък дебит. Те са пряко свързани с карбонатните скали. 
Водосборния басейн им е ограничен. Използват се за водоснабдяване на селищата. 

Опасни явления свързани с водите са наводненията. Те се предизвикат в резултат на падане на 
обилни дъждове, интензивно снеготопене. Най-големи покачвания на нивото на водите има в 
периодите март – април – май и октомври – ноември. Поради отдалечеността на Търговище от големи 
водни басейни, като цяло е защитен от големи наводнения с големи щети. 

Към настоящия момент в разглеждания имот инсталацията за производство на каменна вата е 
изградена и действаща. На обекта  се формират, битово-фекални, производствени  и дъждовни води 
при нормална експлоатация.  

Вода - за питейно-битови нужди на персонала се доставя от водопроводната мрежа на гр. 
Търговище. Максималното дневно количество на тези води е според броя работещи на площадката. 
Количеството им е изчислено база нормите за водопотребление за питейно битови нужди на човек 
за производствени сгради на смяна. При Q мах/см. = 45 л/раб., за 60 души постоянен персонал ще са 
необходими 2,7 куб.м./ден. 

Съставът е типичен за този тип води и е годен за заустяване в градската канализация (отговаря 
на изискванията на чл.5 от Наредба №7/2000  на МОСВ, МРРБ и МЗ и на чл.8, ал.1 от наредба за 
проектиране на канализационни системи) . Заустването им е в градската канализация с ГПСОВ, 
чийто оператор е „ Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. Операторът е сключил 
Договор с „ВиК“ ООД, гр. Търговище. 
 Производствени отпадни води - За охлаждането на пещта се използва водна циркулация, 
която гарантира стабилна температура и непрекъснатост на работния цикъл. Всички охлаждащи води 
се съхраняват в басейн с изградена водна охладителна кула. 

 Охлаждащата вода на пещта от системата преминава през специален топлообменник (водна 
охладителна кула),  където се охлажда и обратно се връща в системата (затворен цикъл).  

Образуваните утайки са класифицирани като отпадъци с код 10 01 26 - Отпадъци от 
пречистване на охлаждащи води, периодично се изчерпват и извозват от лицензирана фирма, 
притежаваща документ по чл.35 от ЗУО на база сключен договор.  
 

При присъединяването на имота към газопреносната мрежа на „АРЕСГАЗ“ ЕАД, гр. Търговище,  
производствени отпадъчни води не се очаква да се формират.  

Като превенция за опазване на подземните води въпреки, че  цялата площ на имота и покрита 
с трайна настилка, са предвидени следните дейности: 

- ограничаване на депонирането на приоритетни вещества, които могат да доведат до пряко 
отвеждане на приоритетни вещества в подземните води; 
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- други дейности върху земната повърхност, които могат да доведат до непряко отвеждане на 
приоритетни вещества в подземните води; 

- забрана за използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането 
на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др., при които се осъществява или е възможен 
контакт с подземните води с различно качество чрез съоръженията за подземни води. 

Общият извод е , че Предприятието не е рисково от гледна точка на въздействието му върху 
водите. Инвестиционно предложение не засяга директно повърхностните и подземни води. 

Дъждовни води - Тези води  следват естествения наклон на терена. Тези води не са замърсени 
с вредни вещества. 

При спазване на предвидените мерки по време на експлоатацията не би трябвало да се 
очакват негативни въздействия върху компонен „води“ на околната среда. 

 

➢ Въздействие върху почвата 
Почвената покривка е обусловена от геоложкия строеж и литоложкия състав и отразява 

влиянието на континенталните климатични условия, нископланинския климат и хълмист релеф и 
растителна покривка. 

В района на гр. Търговище най-разпространените почви са светлосивите горски почви. Те са 
плитки, ерозирани и дълбококарбонатни. Отличават се с голямото си плодородие. На отделни места 
те са песъчливи, глинести и каменисти.  

Второ място по обхват, заслужено заемат силно излужените черноземни почви. Те покриват 
по-голямата част от землището на Търговище. Върху тях добре виреят зърнените култури, както и 
някои технически като слънчоглед. Типични черноземни почви има в землищата на Търговище, 
Давидово и Голямо Соколово. Отличават се с голямото си плодородие. 

Алувиално-ливадните почви покриват речните долини и долинните разширения на реките 
Черни Лом, Малки Лом и Врана. Те са доста влажни.  

Почвената покривка на Търговищко е благоприятна за развитие на селското стопанство. Град 
Търговище и областта попадат в северната почвена област. 

Чрез терасиране на склоновете и правилната агрообработка с правилна агротехника, 
обработваемият фонд бива опазен от вредното влияние на ерозията. Изкуственото напояване и 
наторяване увеличават плодородието, запазват и подобряват структурата на почвата. 

Урбанизирането както на имота, така и на съседните имоти обаче вече е допринесло до 
промяна/нарушаване на почвения профил в района. Реализацията на обекта в предвидените 
очертания, съгласно представеното инвестиционно предложение не би довело до замърсяване на 
почвата и оттам до промяна в химичния състав и химичните свойства на почвата, а следователно и до 
промяна на естественото плодородие и екологичното състояние на почвата. 

Реализацията на инвестиционното предложение е свързано със следните възможни влияния 
през експлоатационния период: 

✓ Не се очаква никакво неблагоприятно въздействие върху съседните земи; 
✓ В застроената зона почвите вече са загубили почвените си функции.  
На база на изнесеното по-горе може да се прогнозира, че въздействието върху почвите ще 

бъде с ограничен териториален обхват, постоянно, с възможност за възстановяване, без кумулативен 
ефект. 

 
➢ Въздействие върху земните недра 
Разглежданата територия не е обхваната от древни и съвременни свлачища. Дейностите които 

ще се извършват в обекта не са свързани с дейности с голяма дълбочина и поради тази причина може 
да се приеме, че не се очаква въздействие върху геоложката основа и земните недра. 

 
 
➢ Въздействие върху ландшафта 
Ландшафт (от Landschaft) е специфична географска територия представляваща система от 

всички природни компоненти (скали, почва, въздух, вода, растителност и животни), която се променя 
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във времето под влиянието на природните фактори и човешката дейност. Ландшафтът е неделимо 
цяло, възникнало в резултат от взаимодействието на природни и културни фактори. 

Ландшафтът способства за формирането на местните култури и е основен компонент на 
европейското природно и културно наследство, допринасящ за човешкото благоденствие и 
консолидиране на европейската идентичност. Ландшафтът е значима част от качеството на живот на 
всички хора. Развитието в икономическите сфери на всяка страна, както и най-общо промените в 
световната икономика, в много случаи ускоряват трансформацията на ландшафта. Ландшафтът е 
ключов елемент от индивидуалното и обществено благоденствие и неговото опазване, управление и 
планиране налагат права и отговорности на всеки. Ландшафтът е ключов елемент в процеса за 
постигане на устойчиво развитие, основано на баланс и хармония между социални нужди, 
икономическа дейност и околна среда. 

“Ландшафтът се определя като зона или територия, възприета от местните хора или посетители, 
чиито видими черт и характер са резултат от въздействието на природните и/или културните човешки 
фактори. Това определение отразява идеята, че ландшафтът еволюира с течение на времето 
вследствие влиянието на природните сили и хората. 

В зависимост от разграничението на функции, териториално-устройствени или селищни 
процеси се идентифицират ландшафти на урбанизирани жилищни, селскостопански и промишлени 
територии; ландшафти на действащи и стари кариери; ландшафти на изкуствени водни езера - 
язовири, рибарници; ландшафти на техническата инфраструктура и др. 

Степента на естественост на природните ландшафти на територията на общината се оценява 
като висока. Устойчивостта на тяхната структура се определя от процесите на самоорганизация на 
ландшафта. Антропогенните ландшафти се характеризират със слаба устойчивост. Те нямат 
способност за вътрешно саморегулиране, а съществуването им в това състояние зависи изцяло от 
антропогенната дейност. 

Ландшафтът в района на площадките на инвестиционното предложение е значително засегнат 
от антропогенни изменения в резултат на антропогенната дейност. Реализацията на ИП ще се впише 
в съществуващия ландшафт. 

В процеса на експлоатация не се очакват никакви изменения на условията, влияещи 
формирането на елементите на ландшафта в района. 

Територията, на която се предвижда да бъде реализирано ИП, представлява в настоящия 
момент урбанизирана територия. Поради това територията на разглежданата площадка следва да се 
причисли към ландшафтите, върху които вече е оказвано антропогенно въздействие. Не се очаква 
поява на ново визуално въздействие, което да доведе до промяна в облика на средата. 

 
➢ Въздействие върху историческите и културни паметници; 
 На територията, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, 

както и в близко съседство няма регистрирано наличие на исторически, археологически и 
архитектурни паметници. Въздействието от обекта може да се оцени като незначително, 
краткотрайно и непряко, в рамките на обекта. 

В заключение може да се каже, че територията на ИП не засяга регистрирани археологически 
структури и обекти на застрашени културни ценности и реализацията на ИП е без въздействие и риск 
върху КИН. 
 

➢  Въздействие върху климата 
  Климатът на Земята винаги се е променял поради многообразни фактори, но промените през 
последните два века се дължат основно на човешкото въздействие. Те включват повишение на 
средната температура на Земята, промени в режимите на валежите и увеличение на честотата на 
екстремните метеорологични явления. Основната причина за това са увеличение на нивата на 
парникови газове в атмосферата, които са резултат от антропогенната дейност. Последствията от 
промените в климата включват стопяването на морските и континенталните ледове, затопляне на 
водите на океаните, повишение на морското равнище и много други. 
  Производственият процес и емисиите от дейността на инсталацията не са с параметри  които 
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могат да доведе до необратими климатични изменения. Дружеството прилага подходящи мерки за 
редуциране на емисиите с цел нямаляване на въглеродния отпечатък. 
  Не се очаква въздействие. 
 

➢ Биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии 
  Растителен свят - Въздействието върху растителния свят няма да има, т.к. вътрешната 
инфраструктура на имота е изградена. Няма да бъдат унищожени типове природни местообитания, 
включени в приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие или приоритетни за опазване 
местообитания на растителни видове от Приложение 2 на същия закон. 
  Не се очаква отрицателно въздействие, тъй като се засяга антропогенно повлияна територия, 
където не се срещат местообитания на видове с природозащитен статус. 
  Няма да се засегнат площи с естествена растителност.  
  Животински свят - В зоогеографско отношение територията, където ще се реализира 
инвестиционното предложение се отнася към Северната зоогеографска подобласт. В нея 
преобладават сухоземни животни, характерни за Средна и Северна Европа. Видовият състав на 
животните се определя от характера на растителността и разпределението й в биотопа. 
  В района на площадката се наблюдава сравнително ниско видово разнообразие от птици. Това 
се обуславя от характера на биотопа – човешко присъствие и липсата на обширни сладководни 
водоеми като трофични бази. 
  Видовете птици проявяват различна степен на свързаност с човешките селища (степен на 
синантропизация). Според синантропния си статус птиците попадат в следните категории: 

- сезонни синантропи: не се размножават на територията, но единични екземпляри или ята се 
срещат в пределите й в отделни периоди, напр. сива врана; 

- пасивни синантропи: размножават се на територията и са относително толерантни към 
проникването на антропогенни елементи в първичните местообитания, напр. градска лястовица;   

- начални синурбанисти: основната част от популациите на тези видове гнезди извън района и 
само отделни двойки се размножават на територията, напр. полско врабче;  

- развити синурбанисти: тези видове се размножават както в района, така и извън него, и двете 
части на популациите са относително равностойни, напр. кукумявка; 

- завършени синурбанисти: видове гнездещи изцяло в района и по изключение извън него, 
напр. домашно врабче.  
  Имайки предвид, че имота е антропогенно повлиян, става ясно, че не може да има значително 
въздействие върху местообитания на видове или за нарушаване на биологичното разнообразие в 
резултат от реализацията на ИП. 
  Защитени територии – В близост до района, където се предвижда да се реализира ИП, няма 
защитени територии. 
 

2.  Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа. 
Имотът, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, се намира в гр. 

Търговище, община Търговище – промишлена зона и не попада в защитени зони. Имотът, в който е 
изграден обектът и преди е бил производствен обект. В него не се срещат описаните по-горе видове 
растения и животни. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват 
урегулирани поземлени имоти, в които не се срещат защитени видове.  

По време на експлоатацията няма да се създаде бариерен ефект за предвижване на птици и 
прилепи, дори и съвместно с останалите подобни ИП в общината, поради това, че районът не е изявен 
миграционен коридор за птиците, не се наблюдават струпвания на нощуващи и мигриращи птици. 

Територията на ИП не е на място, което играе роля на екологична връзка в защитената зона, 
тъй като се намира в антропогенно повлияна територия и не прекъсва екологичния коридор за 
движение. 

Не предоставят подходяща хранителна база за птиците. 
Имотът е отдалечен от крайречните и заливни лонгозни гори, както и свързаните с тях 

местообитания на видове птици, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху тези 
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видове или нарушение на водния режим. 
По отношение на растителния свят, при реализацията на ИП не се очаква отрицателно 

въздействие, където не се срещат видове с природозащитен статус. 
Площадката е вече антропогенно повлияна, няма да доведе до отрицателно въздействие върху 

предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитените зони. 
Предвид наличието на постоянно човешко присъствие и фактора безпокойство, птиците 

използват територии, които не са с променено качество и функции, без ежедневно присъствие и 
движение на хора. 

При изграждане на ИП няма да се наложи отсичане на трайна дървесна растителност. 
Имотът, предмет на инвестиционното предложение е отдалечено от такива горски местности, 

където се срещат изброените видове местни птици. 
В заключение може да се отбележи, че реализацията на инвестиционното предложение няма 

да засегне местообитанията на защитените и мигриращи видове птици. 
 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от 
риск от големи аварии и/или бедствия. 

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще съществува 
както в периода на газификация на обекта така и при експлоатацията на инсталацията за 
производство на каменна вата и ще касае само работещите на обекта. 

Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на работещите: 
•  шум, вибрации, работа на открито с непостоянен микроклимат, замърсяване на въздуха с 

прахови частици и ауспусови газове от бензинови и дизелови двигатели; 
•  физическо натоварване; 
Същите ще имат временен характер, като рискът се оценява като нисък до приемлив. 
Използването на лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски, работно 

облекло и обувки), изграждане на физиологични режими на труд и почивка, създаване и спазване на 
специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, ще доведе до намаляване на риска. 

Потенциален риск за здравето на работещите по поддръжката на съоръженията практически 
не съществува при спазване на регламентираните изисквания за безопасни условия на труд. 

Инвестиционното предложение само по себе си не може и не създава риск от големи аварии 
и/или бедствия. 

При настъпване на бедствена ситуация от наводнение самата инсталация би била уязвима в 
определена степен в зависимост от силата на дъждовете и съчетанието с други фактори като бурен 
или ураганен вятър и други. Нейната еластичност и гъвкавост от конструктивна гледна точка дава 
възможност до определена степен тя да устои на вълната и вятъра. В случай на по-силно въздействие 
на вятъра и вълната елементи от нея могат да бъдат откъснати и отнесени. В случая е важно персонала 
на инсталацията да бъде изведен на безопасно място при първия сигнал за настъпване на бедствена 
ситуация. Отнесени от течението и вятъра елементи на инсталацията не представляват сериозна 
опасност и не могат да предизвикат силни разрушения. 

ИП не попада в обхвата на Раздел 1 на Глава седма на ЗООС. ИП не се класифицира с нисък 
или висок рисков потенциал. Период на строителството – без риск за възникване на големи аварии; 
Период на експлоатация – без риск за възникване на големи аварии. 
 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 
средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 
  Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. 
Най-общо, въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени предварително 
като локално, с ограничен характер, без кумулативно действие. Не се засягат населени места или 
обекти, подлежащи на здравна защита. Реализацията на намерението няма да предизвика съществена 
и негативна промяна. 

По време на строителството на площадковия газопровод 
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Компонент на околната среда Въздействие 

Атмосферен въздух  
Пряко, временно, краткотрайно – при работа на строителната 
и транспортна техники  

Геоложка основа  Не се очаква въздействие 

Повърхностни води  Не се очаква въздействие 

Шум и вибрации  
Пряко, временно, краткотрайно, само по време на работата на 
строителните машини и транспортната техника  

Почви  Пряко, постоянно  

Растителност  Не се очаква въздействие  

Животински свят  Не се очаква въздействие  

Ландшафт  Не се очаква въздействие  

 
По време на експлоатацията 

Компонент на околната среда Въздействие 

Атмосферен въздух  
Незначително като ефект, дълготрайно по време, постоянно 
по продължителност. 

Геоложка основа  Не се очаква въздействие 

Повърхностни води  
Пряко, дълготрайно но положително – очаква се в минимална 
степен, отвеждане на дъждовните води от площадката  

Шум и вибрации  
Пряко, постоянно, дълготрайно но незначително – от 
експлоатацията на обекта  

Почви  Не се очаква въздействие  

Растителност  Не се очаква въздействие  

Животински свят  Не се очаква въздействие 

Ландшафт  Не се очаква въздействие 

 
5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; 

населени места (наименование, вид- град, село, курортно селище, брой на населението, което е 
вероятно да бъде засегнато и др.). 

  С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати населени места, обхвата на 
въздействие ще бъде в рамките на имота. В малка степен ще бъдат засегнати работещите в обекта, 
тъй като е неминуемо по време на строителните дейности да не се създаде било то и минимален 
дискомфорт на пребиваващи в района. Обхвата на въздействието е локален. Единствено при 
наличието на производствена авария – например пожар въздействието може да се разпространи в 
съседните имоти. 
 Обобщена информация за обхвата на възможните въздействия е отразени в точка 4 по горе, 
представляваща и Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на 
инвестиционното предложение. 
 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 
  Имотът е обособен като отделна площадка, оградена със собствена ограда. Въведени са строги 
правила за спазване на производствената и търговска дейност. В товарния обсег на обекта се  допускат 
за влизане и излизане само товарни автомобили свързани с доставките и експедицията на стоките.  
  Чрез въвеждането и спазването на тези мерки се свежда до минимум рискът от внасяне или 
изнасяне от дружеството на инфекциозни заболявания общи за човека. 

Инвестиционното предложение няма вероятност за  въздействие върху околната среда и 
населението в отрицателна посока. 

Вероятността от настъпване на аварийна ситуация на площадката, при спазване на 
технологичните процеси, правилата за безопасна работа, ЗБУТ и наличието на квалифициран 
персонал се оценява на малко вероятна. 

Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че реализирането 
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на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху здравето на хората и 
околната среда. 
 

7. Очаквано настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието. 
 Не се очаква пряко, трайно или необратимо въздействие върху елементите на околната среда 

в резултат бъдещата дейност на обекта. 
Продължителността на въздействие по време на строителството и по време на експлоатацията 

на обекта зависи от качеството на извършените строителни работи и използването на съвременни 
материали и методи. 

За периода на строителството въздействието ще бъде с малка продължителност в рамките на 
работното време. 

За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно, с постоянна интензивност.  
Не се очакват промени в екологичното състояние на района от реализацията на 

инвестиционното предложение. 
Въздействията ще настъпят от момента на реализиране на инвестиционното намерение: 
Фактор шум 
Продължителност – при извършване на товаро-разтоварните дейности по доставка на 

материали, суровини и експедицията им. 
Честота – в рамките на работния ден, 5 дни в седмицата. 
Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо. 
Фактор вибрации  
Продължителност – при извършване на строителните дейности.  
Честота – в рамките на работния ден, 5 дни в седмицата, при работата на съответното 

оборудване – източник на вибрации. 
Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо. 
Компонент води 
Продължителност – не се очаква въздуйствие. 
Компонент атмосферен въздух 
Продължителност – при извършване на товаро – разтоварни дейности по време на 

строителството, при доставка на суровини и експедиция на продукция. 
Честота – в рамките на работния ден, 5 дни в седмицата. 
Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо. 
 
Въздействие върху компоненти „биологично разнообразие”, „почви”, „земни недра”, 

„ландшафт”, „природни обекти” и „минерално разнообразие” липсват. 
При аварийни ситуации не е възможно да се направи оценка. Критериите зависят пряко от: - 

характера на аварийната ситуация; - веществата/смесите, взаимодействали помежду си, както и 
техните количества; - готовността за реакция от страна на персонала. 

 
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения. 
Инвестиционното предложение не предполага комбинирано въздействие със 

съществуващи дейности и/или одобрени инвестиционни предложения.  
При изпълнението на предложените от възложителя мерки, предвид избраната 

технология, по време експлоатацията на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, 
включително с кумулативен ефект, върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, 
биоразнообразието и ландшафта и шумово  замърсяване на околната среда. 
 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 
Необходимо е при извършване на строителните дейности и експлоатацията отрицателните 

въздействия върху околната среда да се сведат до минимум.  
В точка 11 по-долу са представени мерки, които ще бъдат изпълнени за избягване и/или 
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намаляване на потенциалните негативни въздействия върху компонентите на околната среда и 
факторите на здравната среда в района на инвестиционното предложение. 

 
10. Трансграничен характер на въздействието. 
Имайки предвид отдалечеността на инвестиционното намерение от границите на Република 

България, няма предпоставки за транс – гранично въздействие. При изграждането на площадковия 
газопровод и експлоатацията на инсталацията за производство на каменна вата не се очаква 
въздействие върху населението и околната среда на територията на друга държава или държави. 

 
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани 

с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни 
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

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 са представени в следващата таблица. 

Изложеното в тази точка препокрива необходимата информация по Чл. 93, ал. 5 от Закона за 
опазване на околната среда. 

№ Мерки Период/фаза Резултат на изпълнение 

1 2 3 4 

1. Спазване разпоредбите на чл. 70 на 
Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за 
допустими емисии на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в атмосферата от 
обекти и дейности с неподвижни 
източници на емисии 

При товаро-
разтоварни 
дейности в двата 
периода – 
строителство и 
експлоатация. 

Опазване чистотата на 
атмосферния въздуха 

2. Спиране на товаро-разтоварни дейности на 
прахообразни материали и отпадъци при 
силен вятър 

По време на 
експлоатация 

Опазване чистотата на 
атмосферния въздуха 

3. Извършване на собствен мониторинг на 
емисии на вредни вещество, изпускани в 
атмосферния въздух от организираните 
източници 

По време на 
експлоатация 

Опазване чистотата на 
атмосферния въздуха и 
здравето на хората 

4. Редовна поддръжка на технологично 
оборудване 

По време на 
експлоатация 

Предотвратяване загуби на 
ресурси и суровини. 
Намаляване риска от 
възникване на аварии. 

5. Спазване на правила за безопасно 
съхранение на използваните ОХв и С, 
съгласно информационни листи за 
безопасност 

По време на 
експлоатация 

Предотвратяване поява на 
неорганизирани емисии в 
атмосферния въздух; 
Предотвратяване загуби на 
технически газове; 
Недопускане на условия за 
възникване на аварии. 

6. Периодичен преглед на състоянието на 
площадките за съхраняване на отпадъци 

По време на 
експлоатация 

Екологосъобразно 
управление на отпадъците 

7. Сключване на договори за предаване на 
образуваните отпадъци с дружества, 
притежаващи съответните разрешителни 
по чл.35 от ЗУО 

По време на 
експлоатация 

Екологосъобразно 
управление на отпадъците 

8. Поддържане в редовна експлоатация на 
оборотния цикъл за охлаждащи води 

По време на 
експлоатация 

Опазване чистотата на 
повърхностните води. 
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Рационално ползване на 
води. 

9. Недопускане на разливи на горива и 
смазочни материали 

В двата периода – 
строителство и 
експлоатация 

Опазване на водите от 
замърсяване 

Мерки във връзка с изпълнение на задълженията, съгласно Наредба за съхранение на химични 
вещества, относно складовете/резервоарите за съхранение на химични вещества и смеси: 

▪ Складовете за съхранение  на опасни химични вещества са отделени от битови и други 
помещения на територията на дружеството. 

▪ Вентилацията и осветлението са съобразени с вида и количествата опасни вещества, които 
се съхраняват.  

▪ Необходимата температура в складовете се съобразява с вида съхранявани опасни 
вещества, както и се контролира и поддържа в рамките на определените температурни граници. 

▪ Съгласно законодателството в съответствие с пожароопасните и взривоопасните свойства 
на съхраняваните вещества на територията на дружеството са поставени пожаро известителни и 
пожарогасителни системи. 

▪ На територията на складовете не се съхраняват несъвместими опасни вещества. 
▪ Складовете и всички помещения на територията на дружеството са асфалтирани, налични 

са утайници,  което не позволява пряк контакт на опасни химични вещества с почви и вода в следствие 
на разливи или разсипване. Налични са адсорбенти в случай на евентуален разлив. Съдовете в които 
се съхраняват (варели) са съобразени с опасните свойства на съхраняваните опасни химични вещества. 

▪ Изпълнени са изискванията към складовете по реда на чл. 6 от Наредба за реда и начина 
за съхранение на опасни химични вещества и смеси, както и са изготвени инструкции, съгласно чл. 4 
на Наредбата. 

▪ Достъпът на външни лица до складовете е ограничен и обозначен с табели. 
Проектираната инсталация за изграждането на обект за присъединяване към газопреносна мрежа 

на „Аресгаз“ ЕАД гр. Търговище отговаря на изискванията на: 
  Наредба № 6 от 25.11.2004год. ”Технически правила и нормативи за проектиране, изграждане 
и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на 
природен газ.”;  

Наредба  № Iз-1971 за строително –технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар; Наредба  № 8 -28.07.1999год. ”Правила и норми за разполагане на технически 
проводи и съоръжения в населени места”;  

Наредба за устройство и безопасната експлоатация на преносните и разпределителни 
газопроводи на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, от 16.06.2004год.- ПМС № 
171;  

Наредба №7/9.06.2004год. за присъединяване към газопреносината и газоразпределителните 
мрежи (обн., ДВ, бр. 63 от 20.07.2004год.); Наредба за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на газовите уреди (приета с ПМС №250 от 5.11.2003год., обн., ДВ, бр.100 от 
14.11.2003год.); 
  Наредба №7/92 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда /ДВ 
бр.46/1992год., изм. бр.46/1994год., бр.89 и 101/1996год., бр.101/1997год., БСА 11, 12/1997год./;  

Наредба № 1з-2377 от 15.09.2011год. за правилата и нормите за пожарна безопастност при 
експлоатация на обектите. 

 
12. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 
Инвеститорът е уведомил община Варна за своето инвестиционно предложение.  
В резултат на осигурения обществен достъп до уведомлението за инвестиционното 

предложение няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани 
лица/организации. 

 
Възложител: 


