
                                          Информация  
за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
 
/СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.6 НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И 
РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС/ 
 
                               
                                    
                                на инвестиционно намерение за 
 
 

 

„Изграждане на без отпадъчна инсталация за преработка на 

автомобилни гуми, други гумени и каучукови отпадъци, КОН 

/КО/-генератор за ел.енергия, колона за пиролизно масло и 

площадка за временно съхранение на суровина” 

 
 
 
 
 
 
Възложител: „ЛЕГО” ЕООД 
Изготвил: Татяна Димитрова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Информация за контакт с Възложителя 
Информацията относно преценяване необходимостта от изготвяне на инвестиционно 

предложение:„Изграждане на без отпадъчна инсталация за преработка на 

автомобилни гуми, други гумени и каучукови отпадъци, КОН /КО/-генератор за 

ел.енергия, колона за пиролизно масло и площадка за временно съхранение на 

суровина” е структурирана съгласно изискванията на българското законодателство – 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда /загл.изм. – ДВ, бр.3 от 2006 г., посл. изм. 30.11.2012 г./ 

 

1.Име и идентификационен номер на възложителя 

„ЛЕГО” ЕООД 

ЕИК 125544224 

 

2.Седалище и адрес на управление 

Обл.Търговище, Общ.Омуртаг, с.Долно Новково,  

Цех за метални конструкции 

 

3.Лице за контакти 

Велико Димитров – управител 

тел: 0888 807 397 

e-mail: velikodimitrov@abv.bg 

  

II. Характеристика на Инвестиционното предложение 
1. Резюме на предложението 

„ЛЕГО” ЕООД  има инвестиционно предложение за изграждане на  „Изграждане на 

без отпадъчна инсталация за преработка на автомобилни гуми, други гумени и 

каучукови отпадъци, КОН / КО/-генератор за ел.енергия, колона за пиролизно 

масло и площадка за временно съхранение на суровина”. Това ще бъде инсталация 

за обезвреждане на неопасни отпадъци /автомобилни гуми, гумени и каучукови 

отпадъци/ с цел получаването на електрическа и топлинна енергия, както и гориво. 

За осъществяване на инвестиционно предложение „ЛЕГО” ЕООД ще закупи цялото 

оборудване от фирма Xinxiang Xinda Energy Equipment Co. Ltd, която от 17 години е 

един от лидерите в производството на този вид инсталации. 
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XINDA 10 е тяхната последна иновация в областта на преработката на суровини от 

каучук. Тя е патентована и сертифицирана по всички необходими норми: CE & SGS & 

ISO. Това е технология при която се избягват и премахват в най-ранна фаза на процеса, 

всякакви условия и следи от замърсители.Тя се базира на процеса на термична 

деструкция на каучука, пълнежа и останалите материали, при което се отделят газова, 

течна и твърда пиролизна фракция. Изходящите газове, които по принцип се изхвърлят 

директно в атмосферата, тук те служат за вторичен източник на гориво за отопление на 

реактора. 

 

Производствени дейности, които ще се извършват: 

 

- Събиране: 

Автомобилните гуми и каучуковите изделия ще се събират на бетонова площадка. 

На част от площадката е изграден навес и ще се монтира кантар. 

 

                 -     Рязане:  

Гумите ще се нарязват на специализирана ножица до подходящ размер за да могат да 

запълнят и уплътнят реактора. 

 

                -    Пиролиза: 

След нагряване на реактора започва пиролизата. Пиролизата е химико-технологичен 

процес за разлагане на суровини което става под действието на висока температура и 

липса на оксидиращ агент, или такъв с ограничена наличност.Пиролизата се извършва 

в херметично затворен, косвено нагрят реактор ,в който суровината се хомогенизира  и 

се разлага  превръщайки се в газ,карбон и пиролизно масло.  

 

- обработка на газ и регенеративно пречистване: 

Обработката на газ започва с излизането му от реактора. Синтетичния газ се филтрира 

вътре в реактора и го напуска чист. Промива се през водна вана с вар и сваля 

температурата си до 80 градуса. Промиването отстранява евентуално останали частици. 

Без да напуска системата пречистения газ чрез тръба се отвежда до смукателния 

колектор на газовия двигател, където се смесва с въздух и изгаряйки произвежда 

ел.енергия и топлинна/охладителна енергия. 



Водата, която се използва за охлаждане на газа, циркулира докато не се насити с 

частици. Тогава тя се връща обратно в горивната камера. Така от инсталацията не се 

отделят отпадни води. 

 

- КО – генератор: 

Синтетичния газ се подава към двигател-генератор за производство на ел.енергия и 

топлинна/охладителна енергия. КО-генераторът е високо ефективна технология в 

сравнение с конвенционалните методи за производство на ел.енергия. 

 

- Колона за преработка на пиролизно масло: 

Пиролизното масло по състав е аналог на тракторен керосин, то е с ниско съдържание 

на сяра и висока калорийност. На принципа на ректификация пиролизното гориво се 

пречиства до получаване на гориво /бензин, дизел и др./. Ректификацията се базира на 

различната летливост на отделните вещества и тяхната точка на кипене. 

Ректификационната колона представлява високи цилиндрични съдове в които са 

разположение една над друга прегради наречени тарелки. Броят на тарелките е важен за 

достатъчното разделяне на компонентите.  

 

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното намерение 

Общини като Търговище, Омуртаг и Антоново, както и близките им общини 

депонират тези отпадъци на своите депа. Всяка една от тях има програми за 

екологично развитие и за намаляване на отпадъците, но в тази насока 

инвестициите са големи.  

Инвестиционното намерение на „ЛЕГО” ЕООД предвижда оползотворяването 

на голяма част от каучуковите отпадъци събирани по регламентирани и 

нерегламентирани депа в област Търговище. Необходимостта от 

инвестиционното намерение е очевадна, тъй като вследствие на реализацията му 

количествата на депонираните отпадъци в областта ще бъдат намалени. 

 

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 

   Инвестиционното намерение ще се реализира в землището на с.Долно Новково и 

няма връзка с други съществуващи или одобрени планове, които са в обхвата му. То ще 

се реализира във вече съществуващо предприятие т.н. „Цех за метални конструкций”, 



като е съобразено с особенностите на наличния терен, пътища и с изискванията за 

хигиенно-защитните зони, в това число площадката е вече антропогенно повлиана. 

 

4. Подробна информация за разгледаните алтернативи 

     Предлаганата технология е иновативна, съвременна, изключително екологична и 

усъвършенствана. Алтернативите за предлаганото решение и технология за 

осъществяване на Инвестиционно намерение са по-стари и широко използвани. 

Нулева алтернатива 

Като нулева алтернатива можем да посочим Депонирането, което е прилагано дълги 

години. Това е метод изискващ големи площи, които на практика трудно биха могли да 

се използват за в бъдеще, дори и след рекултивацията им. По този метод се нарушава 

Ланшафтът, а при неправилно стопанисване има опастност от огромно замърсяване на 

компонентите на околната среда. 

Алтернативи за реализацията на Инвестиционното намерение, съгласно най-добрите 

налични техники (НДНТ) и сравнението им за преработка на отпадъци по отношение на 

тяхната конкурентноспособност и рискове за околната среда 

 

ИЗГАРЯНЕ – Третирането на твърди отпадъци чрез изгаряне има някои предимства 

пред другите алтернативи, които се изразяват в намаляване на обема на органичните 

отпадъци с около 70 до 90 %, сравнително малки размери на площите, необходими за 

разполагане на оборудване. Много сериозен недостатък на този метод е замърсяването 

на околната среда с емисий и най-вече с присъствието на диоксини, фурани, СО, Nox и 

SO2 в отпадните газове, с което освен сериозно неблагоприятно въздействие върху 

околната среда оказва въздействие и върху озоновия слой. Практиката е тези отпадъци 

от изгаряне да се влагат основно в циментовото производство; 

ПИРОЛИЗА – Тази технология за топлинна обработка на отпадъци е наложена в 

практиката от по големите страни като Япония. Предимствата са в нулевите емисий, 

тъй като диоксините се разграждат от много високата температура на горене, а 

стопената шлака тоест вторичния продукт се превръща в строителен, индустриален или 

друг продукт. Този метод ограничава емисийте на въглероден диоксид, с което се 

удоволетворяват изискванията на Конвенцията от Киото. Вторичните продукти от 

пиролизата имат широко приложение; 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ГОРИВО ОТ ОТПАДЪЦИ – Предимството на този метод 

се състои в това, че оползотворяването на енергия, получена от изгаряне в инсенератор 



е свързано с енергопроизводство и енерго ползване в реално време, докато горивото 

може да се събира, съхранява и използва в зависимост от колебанията в търсенето; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложената в Инвестиционното намерение технология е иновативна и има огромно 

предимство в сравнение с други технологий, защото е гъвкава спрямо потока отпадъци 

за преработка. Отпадъците са от един вид и химичен състав и не е нужно допълнително 

настройване на техническите параметри. 

В заключение можем да обобщим предимствата: 

     - Получава се напълно чист синтетичен газ, които се използва за производството на 

електрическа и топлинна енергия; 

     - Всички продукти, получени при преработката на гуми и каучукови изделия се 

използват повторно в технологичния процес или са продукт със себестойност; 

     -  Генерираните емисий са без диоксини и фурани; 

     -  Много малко твърд остатък, стерилен, които може да се използва в строителството 

на магистрали и пътища, както и отново за каучукови изделия. 

     -  Технология, съобразена с всички изисквания за опазване на околната среда; 

     -  Автоматично отчитаща система за контрол; 

     - Ефективен производител на електрическа и потлинна/охладителна енергия 

енергия; 

     -  Висока ефективност и ниски цени на преработка; 

     -  Технология, спестяваща място; 

     -  Технология без газови емисий; 

     -  Технология изчистваща пиролизното масло до чисто гориво; 

     -  Дългосрочна възможност за трудова заетост в регион с ниска безработица; 

     -  Напълно определена стратегия за управление на проекта. 

Основния недостатък на Инвестиционното намерение са големите инвестиций за 

нейното изграждане и пускане в експлоатация. 

 

 

 

5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ 

Инвестиционното намерение съгласно регулационния план на с.Долно Новково 

одобрен със Заповед 2055/20.10.1964 г. и изменен със Заповед 122/07.03.2006 г. На 



Кмета на община Омуртаг УПИ II, КВ.1 попада в производствен терен, и е с 

административен адрес: с.Долно Новково, общ.Омуртаг. 

Имота е собственост на фирма „ЛЕГО” ЕООД, която е и инвеститора на 

Инвестиционното намерение. 

Имота е разположен в непосредствена близост до асвалтов път от Републиканската 

пътна мрежа, които е с ширина 6 метра и свързва с.Долно Новково с Омуртаг и 

Търговище. Там пътната инфраструктура е съвсем нова, а Инвестиционното намерение 

е с 100 метра лице на този път. Според Нас изграждане на нова не е необходима. 

Теренът на фирмата разполага с собствен трафопост и далекопровод, изградена В и К и 

ПОСВ с капацитет 100 куб.м. Тъй като парцелът е отреден за тежка промишленист 

около него е изграден и озеленителен пояс. Площа е достатъчна за изграждане на 

предвидената инсталация. Върху терена има изградени складови помещения и хале с 

площ 1250 кв.м. Обекта е частично бетониран / около 3 100 дка / и има изградена 

ограда. Според новите изисквания на ЗУО е поставено и 24-часово видеонаблюдение. 

 

 

Координатите на Инвестиционното намерение са: 

Е 26 градуса, 33’, 54” 

N 43 градуса, 05’, 44.16” 

Тъй като Омуртаг и с.Долно Новково няма Кадастрална карта, не можем да предложим 

друг снимков материал. В допълнение прилагам скица на имота. 





6. Описание на основните процеси, капацитет 

Описанието на основните процеси е направено по проспектни данни на инсталация 

модел: XINDA 10 и производител: Xinxiang Xinda Energy Equiapment Co. LTD. 

Използваните снимки са от каталога на производителя и са за абсолутно същата 

инсталация, каквато е предвидена в Инвестиционното намерение. 

Основните процеси са представени последователно и поетапно – от постъпващата 

суровина до крайното и оползотворяване. 

Фирма Xinxiang Xinda Energy Equiapment Co. LTD.  се е квалифицирала от 17 години в 

производството на този вид инсталаций за преработка на каучукови изделия. Тя е 

надежден партньор и притежава разработката и патента на тази иновативна технология. 

Тази технология е сертифицирана по всички стандарти CE & SGS & ISO. Като основа 

за издаване на самите сертификати е нейната безопастност. 

СЕ е маркировка за съответствие с европейското законодателство за безопастност и се 

поставя на определени продукти предназначени за Европейския пазар след 1993 г. и 

които попадат в европейските директиви „Нов подход”. С поставянето на този знак, 

производителят декларира, че продуктът му отговаря на изискванията и са изпълнени 

процедурите за оценка на съответствието описани в съответната директива. 

SGS е сертификат които гарантира, че нашите измервателни уреди са в съответствие с 

изискваните норми. 

ISO 9000 e серия от стандарти на Международната организация по стандартизация, 

регламентиращи управлението на качеството в предприятията. 

 

Основни процеси на Инвестиционното намерение са:  
 

Събиране 

Автомобилните гуми и каучуковите изделия ще се събират на бетонова площадка. 

На част от площадката е изграден навес и ще се монтира кантар. Суровината ще се 

доставя от юредически лица притежаващи Разрешение за дейности с отпадъци съгласно 

чл.35 от ЗУО или Регистрационен документ съгласно чл.72 от ЗУО, както и от 

общински и еко организаций. 

 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/ISO


Рязане 
Гумите се нарязват на специализирана ножица до подходящ размер за да могат да 

запълнят и уплътнят реактора. 

 
След което с помоща на челен товарач се нареждат в пиролизния реактор по подходящ 

начин. 

Пиролиза 

След нагряване на реактора започва пиролизата. Пиролизата е химико-технологичен 

процес за разлагане на суровини което става под действието на висока температура и 

липса на оксидиращ агент, или такъв с ограничена наличност. Пиролизата се извършва 

в херметично затворен, косвено нагрят реактор, в който суровината се хомогенизира  и 

се разлага  превръщайки се в некондензируем газ, чист въглероден остатък и пиролизно 

масло.  

схема на реактора и прилежащите към него съоръжения 



6.1.Реактор – в него се извършва процеса на пиролиза. Той е херметично затворен и 

суровината в него се хомогенизира и разлага, превръщайки се в газ, въглероден остатък 

и пиролизно масло.  
Процесът протича в индиректно загряван въртящ се реактор ( работната температура на 

реактора варира в диапазона между 450-800oС, вакуум около 50 Pa ), индиректно бързо 

охлаждане в няколко паралелно свързани скрубери „вентури“, камера за допълнително 

изгаряне, водоочистване. Отпадъците се внасят директно. Реактора за пиролиза е 

хоризонтален цилиндър, които се върти с бавна скорост около оста си за равномерно 

нагряване на суровината до пълното и пиролизиране. 

 
6.2.Катализаторна камера – тя е с размери 1990 mm х L 1057 mm x H 2025 mm, 

вертикално стояща, изработена е от 10 mm-ва калена стомана. 

 
 

 

 

 

 



6.3. Хоризонтални кондензатори за охлаждане – те са с размер  

ф 426mm/L4400mm, там горещото масло премина през охладителната тръба и маслено-

водния сепаратор и излиза охладен мазут, които се събира в масления резервоар. 

Хоризонталните кондензатори са в пъти по-добри от вертикалните, тъй като имат по-

голяма площ за охлаждане на маслото, подобряват драстично производствения процес 

и това поставяне и тази структура позволяват охлаждането да бъде по-ефективно и 

допринасят за пестенето на вода. Освен тези има още 4 хоризонтални кондензатори.  

6.4.Резервоар за масло – Изработен от черна стомана с размери ф900mm /L3000 mm 

 
6.5.Маслено-воден сепаратор- Принципът на действие на маслоуловителите 

сепаратори за петролни продукти се базира на разликата между плътността на водата и 

на компонентите, които се съдържат в нея. Леките течности (петролни продукти и 

масла) изплуват на повърхността на водата и могат лесно да бъдат отстранени и 

изхвърлени. Маслено-водния сепаратор е снабден с алармено устройство за 

маслоуловители за петролни продукти и масла. То се използва да отчита дебелината на 

масления слой над водата в маслоуловителя.  

6.6.Вакумно устроиство за следене на отрицателното налягане в системата – 

Неговата функция е след една партида от производство, да следи за дисбаланс в 

налягането между реактора и неговата външна страна, с получаването на които 

машината може да се повреди. Вакуумно устройство има функция да изсушава въздуха, 

ако материалът все още е  твърде мокър. 

 



6.7.Кондензатор – ф900mm/L3700mm – този вид са 2 броя тяхната роля е да охладят 

пиролизния газ, които се отделя от реактора. 

 
6.8.Резервоар за масло - има три петролни цистерни в целия този набор, едина за мазут 

и две за леки масла. Резервоарите са изработени от закалена и машинно заварена черна 

стомана. 2 броя са с размери ф900mm /L3000 mm.  

6.9. Резервоар за масло - 1 брой ф900mm /L2000mm 

 
6.10.Воден резервоар – Неговото предназначение е да охлади и изчисти водата от 

евентуални замърсявания, за да може тя да се използва многократно. Чрез него 

непрекъснато охладената и пречистена вода се доставя до кондензаторите. 

  
 



6.11. Кондензатор – ф900mm/L3700mm – този вид са 2 броя тяхната роля е едентична с 

по-горе описаните 

 

 
6.12. Воден резервоар – още един със същото предназначение, да охлади, пречисти и 

достави вода до кондензаторите. 

6.13.Система за обезпрашаване- 

 



Тук пушека и праха преминават през проход към устройство обезпрашаване, след това 

се почистват и се заустват чрез комина. След преминаване през тази система за 

обезпращаване те губят евентуалните остатъци от замърсители и на издода излиза 

много чиста вода и два пъти по-чист дим. Отпадъчните води от цялата система се 

почистват три пъти тук и се използват повторно. 

Водния басейн ще осигури непрекъсната и чиста вода за обезпрашаване устройство.  

Отпадъчните газове, ще бъдат събрани и изпратени в пещ за повторно изгаряне като 

гориво. 

6.14.Вентилатор – той е монтиран до комина за да спомага неговата работа. 

6.15.Комин – След преминаване през зоната на обезпращаване и максимално 

изчистване на евентуални замърсители, от комина излиза само чист въздух и известни 

количества водна пара. Тези данни според предоставената технология са потвърдени от 

редица измервания и стриктно спазване на технологичния процес. Работата на комина 

се подпомага от монтирания до него вентилатор. В изпълнение на изискванията за 

емисионен контрол ще бъде утвърдена съответната пробовземна точка на достъпно 

място, според изискванията на РИОСВ. 

6.16.Пещ – за подгряване на реактора 

6.17. Воден басейн- е да осигури чиста вода за системата на обезпращаване 

6.18.Отделение за сажди- След приключване на процеса, твърдата отпадна фракция се 

извежда с изходящо устройство за въглени в контейнери /отделението за сажди/ 

6.19.Отделение за отстраняване на въглеродния остатък - Твърдият остатък 

(въглен) понататък може да бъде рафиниран в продукти като например активен въглен 

и др. 

6.20.Автоматично подаващо устройство- това е гумено-транспортна лента, чиято цел 

е да отведе въглена до магнитния сепаратор, които пък в последсвие го разделя по 

големина в специализирани чували. 

 

 

 

Инсталацията е снабдена със системи за сигурност: 

- противопожарно устройство – ф650mm/H1600mm то предпазва цялата инсталация от 

пожар; 

 



 
 

 

- клапани, автоматични пръстени и звукова сигнализация  

 
 

КО-генерация 

Ко-генератора се състои от четири основни елемента: 

-Двигател; 

-Електрогенератор; 

-Система за усвояване на отделената топлина - топлообменник; 

-Система за контрол и управление 

Ко-генератора е енергийно съоръжение за високо ефективно комбинирано 

производство на топлинна/охладителна и ел.енергия. От екологична гледна точка тази 

технология води до намаляване вредното въздействия върху околната среда и 

редуциране на емисиитена СО2. 

Ко-генератора ще се захранва от напълно пречистения газ от пиролизата, като към 

генератора ще се добавят и малки количества природен газ за да се поддържат 

постоянни нива на произведената зелена енергия. 

Размерите на КО-генератора са: 1978mm x L4027mm x H2825mm 

Енергията произведена от КО-генератора ще се използва за нуждите на 

Инвестиционното намерение. 



 

Колона за преработка на пиролизно гориво 

Пиролизното масло по състав е аналог на промишления газьол, то е с ниско 

съдържание на сяра и висока калорийност. На принципа на ректификация пиролизното 

гориво се пречиства до получаване на гориво. Ректификацията се базира на различната 

летливост на отделните вещества и тяхната точка на кипене. Ректификационната 

колона представлява високи цилиндрични съдове в които са разположение една над 

друга прегради наречени тарелки. Броят на тарелките е важен за достатъчното 

разделяне на компонентите.  

 

Общия капацитет по каталог на инсталацията е 8-10 т/ денонощие 

Мощността на цялата инсталация е до 20 kw и волтаж 220/380 

Мощността на реактора е 7.5 kw 

Мощността на регуктора е 5.5 kw 

Мощността на водната помпа е 1.5 kw 

Мощността на помпата за масло е 1.5 kw 

 

 

7.Схема на нова или промяна на съществуваща инфраструктура 

 

Водоснабдяване 

Водоснабдяването по време на монтажа и експлоатацията на Инвестиционното 

намерение ще се извършва от съществуващия водопровод на ВиК в с.Долно Новково. 

На територията на Инвестиционното намерение има изградена ПОСВ с капацитет 100 

куб.м., поради което не се налага изграждане на нова. 

 

Електроснабдяване 

Електроснабдяването на Инвестиционното намерение ще става от мрежата на „Е ОН 

България Мрежи” АД. Дружеството инвеститор има изграден собствен трафопост и 

притежава собствен дълекопровод.  

 

Пътна инфраструктура 

Имота върху които ще се монтира инсталацията е разположен в непосредствена 

близост до асвалтов път от Републиканската пътна мрежа, които е с ширина 6 метра и 



свързва с.Долно Новково с Омуртаг и Търговище. Там пътната инфраструктура е 

съвсем нова, а Инвестиционното намерение е с 100 метра лице на този път. Според Нас 

изграждане на нова пътна инфраструктура не е необходима. 

 

8. Програма за дейностите, включително за строителството, експлоатацията и 

фазите на закриване, възтановяване и последващо използване 

 

Етапи за реализиране на Инвестиционното намерение са: 

- изготвяне, одобряване и получаване на всички необходими документи и 

разрешителни за реалното съществуване на Инвестиционното намерение; 

- монтаж на инсталацията предмет на Инвестиционното намерение; 

- подбор и обучение на персонал; 

- експлоатация. 

 

Дейности по строителството: 

- вертикална планировка на терена; 

- монтаж на инсталацията. 

 

Обекта ще се монтира и пусне в експлоатация за период от шест месеца след издаване 

на всички необходими документи и разлерителни. 

 

Строителство 

По време на строителството т.е. монтажа ще бъде наета организация за управление на 

място с достатъчно квалифициран и опитен персонал, за да се постигне безопасно и 

своевременно изпълнение на следните функций: 

- Управление; 

- Надзор; 

- Инженеринг; 

- Контрол на качеството; 

- График и планиране; 

- Безопастност на труда; 

- Сигурност и Охрана; 

- Пожарна безопастност; 

- Здравни грижи; 



 

Ще бъде построено: 

- Контролна зала; 

- Навес за автомобилните гуми; 

- Инсталацията предмет на Инвестиционното намерение; 

 

За монтажа на Инсталацията ще присъстват и инжинери от фирмата производител. 

Наетия персонал ще бъде обучен от тях за работа с инсталацията. 

 

 

Експлоатация 

Периодът на експлоатация на Инвестиционното намерение е по-голям от 40 години, 

самата инсталация има висок клас гаранция от производителя, която е 10 години. 

Въвеждането и в експлоатация ще стане най-късно 3 месеца след началото на 

строителството, като се вземат в предвид и изпитателните срокове на съоръжението. 

В предприятието ще бъдат заети 12 човека персонал / основен, спомагателен, 

административен и ръководен /. Ще се работи на 3 смени по 8 часа, при 320 работни 

дни в годината, 7680 часа/годишно. 

 

Закриване и рекултивация 

Периодът на експлоатация на Инвестиционното намерение е по-голям от 40 години, 

самата инсталация има висок клас гаранция от производителя, която е 10 години. 

Поради дългия период на живот на Инвестиционното намерение към момента не се 

предвижда изготвяне на идеен проект за извеждане от експлоатация на 

производствените мошности и рекултивация. 

Идейните проекти за закриване и рекултивация на инсталацията ще бъдат разработени 

и съгласувани с компетентните органи по време на експлоатацията на 

Инвестиционното намерение, като процесът ще завърши с окончателен проект за 

закриване и рекултивация , изготвен непосредствено преди края на експлоатацията. 

Този документ ще педоставя подробна стратегия, включително плана за закриване и 

рекултивация на всички засегнати площи, целите и разпоредбите за последващи грижи, 

съгласувани с компетентните органи и след необходимите консултаций с местното 

население и неправителствените организаций. 

 



9. Предлагани методи за строителството 

Инсталацията предмет на Инвестиционното намерение ще пристигне по море в 4 броя 

40 футови контейнери. В имота ще се монтира с помоща на инжинери изпратени от 

производителя и наети от Нас външни изпълнители. 

Навесът за суровината /автомобилни гуми и каучукови изделия/ ще се изгради от 

профил и поцинкована ламарина. 

Контролната зала ще се изгради /прегради/ във вече съществуващото хале с площ 1250 

кв.м. 

 

10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията 

 

По време на строителството 

При строително-монтажните дейности ще се използват предимно стандартни 

строителни материали, желязо, профил, арматура, пясък, бетон, чакъл и др. Същите ще 

бъдат закупувани в количества и качество, съгласно проектната документация. Няма да 

се използват азбестови материали. Доставката на всички необходими материали за 

монтажа ще бъдат закупени от района и превозени с камиони по съществуващата пътна 

мрежа. 

По време на строителството ще бъде използвана вода и ел.енергия от същетсвуващата 

ВиК и ел.мрежа на Е ОН. 

 

По време на експлоатацията 

По време на експлоатацията ще се използва минимални количества вода за хигиенно-

битови нужди, противопожарни / евентуално / и промишлени нужди. Водоснабдяването 

ще се извършва от съществуващия водопровод в с.Долно Новково на ВиК. 

Електроснабдяването и захранването на обекта ще бъде от преносната мрежа на Е ОН. 

 

11.Отпадъци, които се очаква да се генерират-количества, видиве и начин на 

третиране 

 

11.1 Отпадъчни газове 

По време на строителството 



Тук източник на атмосферното замърсяване ще бъдат изпусканите в атмосферата 

изгорели газове от Леките и Товарни автомобили съдържащи основно СО, Nox,SO2 

въглеводороди и прах. Но поради малкия мащаб на монтажните дейности това 

замърсяване ще е краткотрайно и в рамките на имота. 

 

По време на експлоатацията 

При стриктно спазване на технологичния процес от комина излизат само въздух и 

известо количество водна пара, като спазването на технологията гарантира 

елиминирането на емисиите на вредни вещества в атмосферата. 

 

11.2. Отпадъци 

Различните по вид отпадъци са представени и класифицирани, като наименования и 

код, съгласно Приложение 1 към чл.5, ал.1 на Наредба 3 от 01.04.2004 г. за 

класификация на отпадъците, на МОСВ и МЗ /ДВ бр.44/2004 г./ 

По време на строителството на Инвестиционното намерение 

17 01 01 - бетон; 

17 02 01 - дървесен материал; 

17 04 05 - желязо и стомана; 

17 04 07 – смеси от метали; 

17 05 06 – изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05* 

 

 

По време на експлоатацията на Инвестиционното намерение 

19 01 02 - черни метали, отделени от дънна пепел 

19 01 18 - отпадъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17* 

 

11.3. Отпадъчни води 

Като се вземе в предвид естеството на предвидената дейност се очакват един поток 

отпадъчни води. Битово-фекалните ще се формират в обслужващите сгради и ще се 

събират в септична яма с капацитет 100 куб.м. Предвидено е при запълване на 80% от 

нея, тя да бъде почиствана, като се наеме фирма занимаваща се с тази дейност. Пердвид 

посочения в технологията оборотен и затворен цикъл на използване на водата за 

охлаждане, тук не се очакват отпадни води.  



 

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда 

Мерките които инвеститора ще предприеме за намаляване на отрицателното 

въздействие върху околната среда са: 

- Всички използвани транспортни средства да са в пълна изправност 

според законовите изисквания; 

- Суровината да е натоварена така, че да не се разпилява и покрита с 

покривала; 

- При преминаване на камионите през населени места и близо до жилищни 

сгради, трябва да се екранира трасето на пътя, така че да не се допуска 

замърсяване на въздуха и да се елеминира шума; 

- Поддържане на всички компоненти на инсталацията в пълна изправност; 

- Гарантиране на висока степен на компетентност на оперативния 

персонал; 

- Строго и непрекъснато контролиране на спазването на технологичната 

дисциплина. 

 

13.Други дейности свързани с Инвестиционното намерение 

Не се предвиждат други дейности, свързани с Инвестиционното намерение 

 

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с Инвестиционното намерение 

Представената документация, свързана с Инвестиционното намерение предполага 

подаване на заявление за получаване на Разрешително за дейности с отпадъци съгласно 

изискванията на ЗУО. 

 

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда 

За да се преценят възможностите от замърсяване и дискомфорт, сме направили 

предварителна оценка на рисковете за околната среда от технологията за преработка на 

отпадъци от автомобилни гуми и каучукови изделия. 

 

Оценка на екологичния риск 

Рисковете в тази насока трябва да бъдат отчетени както на входа на процеса / с 

постъпващата суровина/ така и на изхода /получените крайни продукти/. 



Оценката на екологичния риск се използва там където се очакват евентуални вредни 

ефекти върху екологичните рецептори, предизвикани от влиянието на човешката 

дейност, каквито са главно замърсяващите вещества. 

Оценката на екологичния риск пердставлява информация, която позволява да се 

очертаят оценката на риска и управлвнието на риска. При оценката на риска трябва да 

определим неговия обхват и дълбочина, а при управлението на риска е нужно да 

сравним алтернативни подходи и мерки, като определим най-подходящата намеса, 

базирана на определени критерий. Основната цел на тази оценка на екологичния риск е 

да се види възможността как чрез прилагането на тази технология да се ограничи 

замърсяването на околната среда от определения отпадък, като не се допусне 

допълнително замърсяване чрез крайните продукти. 

По съвременните подходи, процесът на изследване и анализ на екологичния риск може 

да се раздели на: 

- Формулиране на проблема и идентифициране на заплахата:  

Един от най-значимите екологични проблеми в страната е отстраняване на стари 

замърсявания и ликвидиране на отпадъците.  

Според параметрите на предлаганата технология за разграждане на различни по състав 

отпадъци, трябва да се подчертае, че свойствата на крайните продукти не представляват 

опастност за околната среда поради това, че системата предизвиква термична 

деструкция и необратимо разграждане на отпадъка. Всички крайни продукти могат да 

бъдат използвани в последствие и притежават своята икономическа стойност. 

- Оценка на ефекта от идентифицираната заплаха: 

На този етап е важно да се определи зависимостта между нивото на въздействие на 

дадения рисков фактор, вероятността за настъпване на това въздействие, както и 

степеннта на вредния ефект. 

Инвестиционното намерение се нуждае освен от отпадъци от стари автомобилни гуми и 

каучукови изделия, като суровина, също и от вода за охлаждане и от ел.енергия. 

Използваната вода е промишлена вода в затворена система. Изразходването и е по-

малко от 1 % поради изпаряване. Системата от своя страна произвежда необходимата и 

енергия. Полученият след преобразуване газ е ценно гориво. 

- Оценка на експозицията: 

Времето през което един обект е подложен на въздействие може да се оцени чрез 

измерване на концентрацийте на дадена вредна субстанция. Оценката обхваща и 



пътищата и начините на движение на тази субстанция, както и възможните и 

трансформаций и деградаций в околната среда. 

При разглежданата технология отпадни води не се формират, тъй като водата е в 

затворен/оборотен цикъл на използване. Отпадни газове няма. Емисиите които може 

евентуално да се свържат с дейността, са тези за производството на ел.енергия, но  

технологията на Ко-генератора от екологична гледна точка води до намаляване на 

вредното въздействие върху околната среда и редуциране на емисиите на СО2. 

- Оценка на рисковете за ОС от предлаганата технология 

Според технологичните параметри на инсталацията и системата за разграждане на 

отпадъци, както и от наличния опит в развитите страни, може да се твърди, че засега 

няма идентифицирани специфични проблеми, касаещи околната среда. Инсталацията е 

гарантирана срещу неконтролируемо изтичане на газ или масло. Наличните данни от 

съществуващи инсталаций от този вид показват пълно съответствие с Европейското 

законодателство. 

Преди всичко трябва да бъдат спазвани изискванията по съществуващото 

законодателство относно съхраняването на отпадъците като входяща суровина и краени 

продукти от технологията. 
Компонент                                                        Вид на въздействие 

По насоченост По време По трайност По постоянство По степен По характер 
 

Степен на 
риска 

Приемливост 
на риска 

Въздух Само при  
монтажа  
на  
инсталацията 

Временно Краткотрайно Непостоянно Незначи-
тетелно за 
района на  
имота 

Отрицателно Нисък Приемлив 
при 
определени 
условия 

Води: 
 
 
 
1.повърхностни 
 
 
 
2.подземни 

При 
евентуални 
аварий 
 
Преки и 
косвени 
 
 
Косвени 

 
 
 
 
Временно 
 
 
 
Временно 

 
 
 
 
Краткотрайно 
 
 
 
Краткотрайно 

 
 
 
 
Временно и 
постоянно 
 
 
Непостоянно 

 
 
 
 
По-съществено 
в района на 
имота 
По-
незначително в 
района извън 
имота 

 
 
 
 
Отрицателно 
 
 
 
Отрицателно 

 
 
 
 
Нисък до 
среден 
 
Нисък до 
среден 

 
 
 
 
Приемлив 
при 
определени 
условия 
 
 

Гео.среда Не се очаква Не се 
очаква 

Не се очаква Не се очаква Не се очаква Не се очаква По-малък от 
незначителен 

Приемлив 

Почви Не се очаква Не се 
очаква 

Не се очаква Не се очаква Не се очаква Не се очаква По-малък от 
незначителен 

Приемлив 

Растителност 
и жив.свят 

Не се очаква Не се 
очаква 

Не се очаква Не се очаква Не се очаква Не се очаква По-малък от 
незначителен 

Приемлив 

 



16.Риск от инциденти 

В предните точки бе разгледан общият кологичен риск. 

Като част от проекта за осъществяване на Инвестиционното намерение ще бъде 

разработен План за безопастност и задраве. В него ще се посочват всички мерки за 

предотвратяване и избягване на рискове и инциденти при експлоатацията и монтажа на 

инсталацията: 

- осигуряване на безопасност на труда; 

- ползване на предпазни облекла; 

- вътрешна система за проверка и контрол; 

- оценка за безопастноста на здравето на персонала; 

- поставяне на отговорности; 

- определяне на отговорни лица; 

- определяне на мерки за първа помощ; 

- определяне на действия при бедствия и аварий; 

- определяне на конкретни мерки при пожар; 

При стриктно спазване на условията на труд и безопастност, рискът от инциденти е 

минимален. 

 

III.МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ 

 

1.План, карти и снимки, показващи границите на Инвестиционното намерение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните 

характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната 

екологична мрежа 

Климатът в района в който попада Инвестиционното намерение е умерено – 

континентален, с горещо лято и студена зима. Известно влияние оказват нахлуващите 

през пролетта от югозапад и запад влажни въздушни маси, както и преносът на 

въздушни маси с тропичен произход през лятото. Максимумът на валежите е през 

месец юни, а минимума – през месец февруари. Относителната влажност на въздуха е 

72%. 

Обликът на релеф в община Омуртаг в която се намира Инвестиционното намерение е с 

мозаечен характер – хълмисто-ридов, плоско-хълмист, равнинско-планински. Този 

характер на релефа се обуславя с включването в териториалния обхват на Общината на 

части от северните склонове на Източна Стара планина и на части от Предбалкана. 



Омуртаговият рит служи едновременно и като връзка, и като граница между Лиса 

планина и Преславска планина. Чрез него се отделят и историко-географските области 

Герлово и Сланик. През общината почти в меридиално направление минава 

второкласен път ІІ - 48 от Търговище през Котленския проход за Сливен. Най–близкото 

летище е Търговище. Пристанища, към които могат да се насочат товаропотоци от и за 

общината са пристанище Варна и Русе. Община Омуртаг в административно-

териториално отношение граничи на изток с Шуменска област, на запад с община 

Антоново, на север с общините Антоново и Търговище, а на юг с област Сливен. 

В района на Инвестиционното намерение няма зачими източници на атмоцферно 

замърсяване. По тази причина в близост няма елементи на Националната система за 

мониторинг на качеството на атмосферния въздух. Данни в тази насока има само за 

гр.Търговище, където са провеждани епизодични измервания за качеството на 

атмосферния въздух с автоматична мобилна станция на регионалната лаборатория на 

гр.Варна /по данни на ИАОС/. 

На сателитна снимка по-долу е показано местоположението на Инвестиционното 

намерение, от което са видни физичните, природните и антропогенни характеристики 

на околностите. 

 

 
На площадката отредена за Инвестиционното намерение, както в непосредствена 

близост няма елементи от Националната екологична мрежа. 

 



2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката 

или трасето на обекта на Инвестиционното намерение и бъдещи планирани 

ползватели на земи 

 

Според  служба „Устройство на територията” при Община Омуртаг, обл.Търговище 

собствеността на терена на Инвестиционното намерение е частна. Собственик на имота 

е фирмата инвеститор „ЛЕГО” ЕООД, придобит с нотариален акт номер 8, т. II, дело 

153/ 2005 год. Площа на урегулирания имот е 7 860 кв.м. и върху него има метално хале 

с площ 1 250 кв.м. Съгласно регулационния план на с.Долно Новково с ЕКАТЕ 7938 

одобрен със Заповед  2055/20.10.1964 г. и изменен със Заповед 122/07.03.2006 г.  УПИ 

II, кв.1, е отреден за производствен терен. 

 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 

Инвестиционното намерение се намира в  УПИ II, кв.1 по плана на с.Долно Новково с 

ЕКАТЕ 7938 и е с площ 7 860 кв.м., отреден за производствен терен. Разглежданата 

площадка представлява производствен терен с производствено хале и прилежащата му 

бетонирана площадка. В имота има има изграден трафопост и ВиК мрежа.  

Собственик на имота е фирмата инвеститор „ЛЕГО” ЕООД.  

Площадката е с надморска височина 444 м. и наклон 7 % 

Достъпа до имота е от прилежащ път разклонение на асвалтов път от Републиканската 

пътна мрежа, които е с ширина 6 метра и свързва с.Долно Новково с Омуртаг. 

 

4. Чувствени територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и др.; Национална екологфична мрежа 

 

Инвестиционното намерение не граничи с водни обекти, публична държавна 

собственост, поради което не е необходимо налагане на граници по реда на Закона за 

водите. Уреголирания имот няма забрани и ограничения относно чувствителни зони, 

уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване. Парцела предмет на 

Инвестиционното намерение е отреден за производствен терен, като за това са взети 

впредвид всички вероятни влияния върху околната среда. 

 



Национална екологична мрежа 

Имотът не попада в границите на защитени територий по смисъла на ЗЗТ, и не засяга 

защитени зони от Националната екологична мрежа, съгласно ЗБР. 

Най-близките ЗЗ са: 

- „Преславската планина” за опазване на природните местообитания; 

- „Котленската планина” за опазване на дивите птици; 

но и двете, са на отстояние на около 40 км. от имота, предмет на Инвестиционното 

намерение. 

В непосредствена близост до площадката няма защитени територии по смисъла на ЗЗТ, 

както и зони от Натура 2000. 

Инвестиционното намерение няма вероятност да окаже значително въздействие върху 

природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 

опазване в ЗЗ от мрежата Натура 2000. 

Реализацията на Инвестиционното намерение в посочения терен и граници не влиза в 

притиворечие и не нарушава целите за обявяване на ЗЗ. 

Инвестиционното намерение се намира на 1 300 м. от с.Долно Новково. 

 

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси 

Реализацията на Инвестиционното намерение в посочения терен и граници не засяга 

елементи от ОС с висок консервационен статут. Инвестиционното намерение няма да 

наруши природните ресурси с високо качество. 

Инвестиционното намерение няма вероятност да доведе до загуба на площ от дадено 

местообитание, да доведе до допълнителна фрагментация на местообитанията, 

безпокойство на значими видове, както и да унищожи природни ресурси. 

 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 

Инвестиционното намерение съгласно регулационния план на с.Долно Новково с 

ЕКАТЕ 7938 одобрен със Заповед  2055/20.10.1964 г. и изменен със Заповед 

122/07.03.2006 г.  УПИ II, кв.1, е отреден за производствен терен. Именно поради тази 

причина „ЛЕГО” ЕООД реши да реализира това предложение. Големината на имота, 

неговото предназначение и отстоянието му от населени места, предполагат тази скъпа 

инвестиция.  

„ЛЕГО” ЕООД не е разглеждало други алтернативи за местоположението на 

Инвестиционното намерение. 



 

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

1. Въздействие върху хората и тяхното задраве, земеползването, материалните 

активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, 

ланшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното 

разнообразие и неговите елементи и защититени територии на недвижими 

културни ценности и т.н. 

 

Въздействието на Инвестиционното намерение ще бъде ограничено в границите на 

имота с площ 7 860 кв.м. и няма да засяга съседни имоти.  

Въздействието по време на монтажа ще бъде краткотрайно. Не се очаква поява на 

кумулативност и трансгранични въздействия. 

- Въздействие върху хората: По време на монтажа на Инвестиционното 

намерение няма да се използват опасни материали за човешкото здраве, 

като например азбест. Единствените вредни вещества са тези от  

дизеловото гориво на товарните автомобили. 

       
Химично вещество или 
препарат CAS  

Знак за опастност Въздействие върху 
човека 

Въздействие върху 
околната среда 

Дизелово гориво 
68476-34-6 

Xn Вредно Опастност от кумулативни 
ефекти. Алерген. Уврежда 
нервната система, кожата, 
бъбреците и черния дроб. 
Мутаген. Опасно за водните 
организми. 

При аварийни разливи и 
течове съществува 
възможност за 
замърсявания на почвата. 
Съдържа сяра и тежки 
метали. Лесно запалим. 
Опасен за околната среда 

 

      По време на екплоатацията на обекта опасни за човешкотон здраве могат     

да бъдат производствените аварий, но тъй като системата е с висок 

контрол и при спазване на технологичната дисциплина са гарант за 

елеминиране на опастностите за човека и неговото здраве; 

 

- Въздействие върху земеползването:  

      Собственик на имота е фирмата инвеститор „ЛЕГО” ЕООД, парцела е 

с площ 7 860 кв.м. и няма да повлияе върху земеползването на с.Долно 

Новково; 



- Въздействие върху материалните активи: 

             Материалните активи, с които ще се реализира Инвестиционното 

намерение са частни и не като такива не могат да бъдат обект на 

коментар; 

- Въздействие върху атмосферния въздух: 

      По отношение качеството на атмосферния въздух при спазване на 

технологичните изисквания и набелязаните мерки в атмосферата ще се 

емитират само следи от възможните замърсители. В такъв случай не 

може да се извършва математическо моделиране на дисперсията на 

замърсители в атмосферата. 

Необходимо е да има постоянен и много стриктен контрол за спазване на 

технологичния процес; 

- Въздействие върху водите: 

     Урегулирания поземлен имот няма забрани и ограничения, 

произтичащи от наличието на СОЗ и водовземни съоръжения за питейно-

битови нужди. Не граничи с водни обекти, публична държавна 

собственост, поради което не е необходимо определяне на граници по 

реда на ЗВ. 

По отношение на водоснабдяването с питейна и промишлена вода ще се 

ползва вече същетвуващия водопровод на ВиК. 

По отнощение на битово-фекалните отпадни води ще се ползва септична 

яма с капацитет 100 куб.м. 

По информация на инвеститора цикълът на водата в инсталацията за 

охлаждане и промиване на некондензируемия газ, е затворен и не се 

очакват отпадъчни води от дейността и. 

Необходими мерки от страна на инвеститора: 

-  Инвестиционното намерение да се съгласува с ВиК оператора; 
-   Пречистените отпадни води да се събират във водоплътни, 

черпателни ями, откъдето да се извозват до действаща ПОСВ, като 
приемането и предаването на отпадните води да се документира; 

                         По време на експлоатацията се предвижда водоснабдяване с 

питейна и промишлена вода от съществуващ водопровод на ВиК. 

      Битово-фекалните ще се формират в обслужващите сгради. Отпадните 

води следва да се отвеждат в специална водоплътна яма, от където 



постъпват в локално пречиствателно съоръжение или се транспортират 

до съответно ПСОВ. 

      По отношение на чистите дъждовни води се препоръчва 

атмосферните води от терена да се поемат на определени места, а 

отвеждането им да става от дъждовна канализация, която да бъде 

насочена извън терена на имота. При евентуално съприкосновение на 

дъждовните води с отпадните битови или производствени, те да бъдат 

третирани като отпадни, подлежащи на пречистване. Замърсените 

дъждовни води от площадките на инсталациите както и тези, получени 

вследствие на разливи или операции по гасене на пожари, се събират и 

съхраняват в резервоари, предназначени за целта.  

В съответствие с изискванията на Наредба № 8/2004 г. за условията и 

изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 

отпадъци, на територията на площадката освен санитарен „филтър” за 

работещия персонал (тоалетни, душове, мивки) могат да бъдат изградени 

още автомивка, площадка за миене на контейнери, дезинфекционен трап, 

каломаслозадържател и др. Отпадните води от посочените съоръжения 

задължително трябва да бъдат подлагани на нормативно регламентирани 

процедури, свързани с тяхното пречистване. 

- Въздействие върху почвите: 

Почвите в района на община Омуртаг спадат към: 

1/ Северобългарската лесостепна зона, Предбалканска подзона на 

светлосиви горски почви; 

2/ Източно – Балканска почвена провинция, Търговишко – 

Преславски район. 

В общината преобладават светлосиви /псевдоподзолисти/ почви, 

формирани върху мезозойски скали. Широко разпространение имат 

плитките, слабо текстурно диференцирани скелетни и песъчливи почви, 

които са силно засегнати от ровинна корозия, свързана с антропогенното 

въздействие върху земите. Почвените условия са със средни 

агротехнически качества. 

Състоянието на почвата по отношение на нейната продуктивност и 

плодородие е с бонитет от 51 – 60 бала за равнинния терен /причислена V 



категория/ и от 41 – 70 бала за полупланинския район.  Механичният 

състав на почвите показва, че те са средно – песъчливо глинести с Q от 

1,3 до 2,0. Почвената реакция е средно – кисела. 

Няма данни за зони с ерозирани, засолени или вкислени почви, както и на 

зони с почви, замърсени с вредни вещества. 

Инвестиционното намерение ще бъде разположено върху частна земя – 

производствен терен. Производствената дейност с избраната технология 

не предполага замърсяване на земите около площадката.  

- Въздействие върху земните недра: 

Инвестиционното намерение няма да представлява потенциален 

замърсител на земните недра, тъй като инсталацията предмет на 

Инвестиционното намерение ще бъде монтирана върху бетонирана 

площадка. 

- Въздействие върху ланшафта: 

      По Класификационната система на ландшафтите в България районът 

попада в Клас Равнинни ландшафти, тип Ландшафти на умерено-

континенталните степни и ливадно-степни и лесо-степни равнини, 

подтип на черноземни лесо-ливадно-степни равнини, група ливадно-

степни ландшафти, с висока степен на земеделско усвояване.  

По-голямата част от различните типове ландшафти са антропогенно 

нарушени – аграрни и селищни, и нямат естествен облик. Парцелът, 

който е собственост на инвеститора, представлява ниви ІV категория – 

аграрен ландшафт открито пространство.  

Съгласно ландшафтно-типологичната система на страната /БДС 

17.8.1.02-89/ според изпълняваната функция, ландшафтите, разграничени 

в обхвата на Инвестиционното намерение имат следната принадлежност:  

Според особеностите на морфоструктурата:  

- ландшафти на низинните равнини – до 200 м;  

- ландшафти на хълмистите равнини – от 200 – 400 м;  

Според ландшафтно-образуващия фактор и преобладаващото участие на 

природни и антропогенни елементи  

- антропогенни – ландшафти с по-малка или по-голяма човешка намеса – в дадения 

случай – почти всички ландшафти;  

Според стадия на формиране и развитие  



- хомеостаз с относително динамично постоянство на свойствата и състава;  

Според степента на човешка намеса  

- тук няма първични (девствени) ландшафти, преобладават културните;  

Според възможността за регулиране на антропогенното въздействие  

- ландшафтите са управляеми;  

Според функционалното им използване:  

- урбанизирани (селищни) – които са създадени в процеса на изграждане на населени 

места;  

- аграрни – използвани за селскостопанска дейност и формирани под нейно влияние;  

- комуникационни – формирани в процеса на изграждане и експлоатация на 

транспортни обекти;  

- техногенни – с наличие на техногенни обекти;  

Според естетическата стойност:  

- традиционни – аграрните ландшафти с висока степен на човешка намеса, 

селищните – селата около терена;  

И така, ландшафтите са предимно аграрни – открити пространства и селищни – открити 

пространства. Характерни елементи са техническите и комуникационните ландшафти – 

коридори и пътища от селскостопанската, и пътната инфраструктура, далекопроводи.  

И в локален и по-широк контекст, ландшафтът заобикалящ Инвестиционното 

намерение се характеризира с отворен леко хълмист релеф. Така ландшафтът е семпъл 

с малко ландшафтни елементи. Тук се включва и с. Долно Новково – селищни 

ландшафти.  

Очакваните нарушения на ландшафтите при строителството на инвестиционното 

намерение, ще бъдат директни, незначителни, краткотрайни, негативни. Ще бъде 

нарушен естественият ландшафт и ще бъде натоварен със строителни елементи. Ще 

бъде нарушена само пречиствателната способност на ландшафтите. Тяхното естествено 

функциониране ще бъде нарушено за кратък период от време – строителния.  

Очакваните нарушения на ландшафтите при експлоатацията на площадката ще бъдат 

индиректни, незначителни (функционални) и незначителни (визуални), дълготрайни. 

Ландшафтите ще се променят и те ще се превърнат в антропогенни техногенни. 

Функционирането им ще зависи от човешкия фактор. 

Препоръчително е да не се допуска презастрояване на територията, като се отчита 

екологичния капацитет на натоварване на ландшафтите. 

 



- Въздействие върху природните обекти и минералното разнообразие: 

В района на осъществяване на инвестиционното намерение няма обекти 

от минералното разнообразие.  

 

- Въздействие върху биоразнообразието: 

В района на осъществяване на инвестиционното намерение няма обекти 

от биологичното разнообразие с висок консервационен статус.  

Няма вероятност ИП да доведе до загуба на площ от дадено 

местообитание, да доведе до допълнителна фрагментация на 

местообитания, безпокойство на значими от консервационна гледна точка 

видове, както и до унищожаването на природни ресурси. 

Въздействието ще бъде ограничено само в границите на имота на 

инвеститора. Няма да засяга съседни имоти.  

                        - Въздействие върху защитените територии на единични и групови 

паметници на културата: 

В района на инвестиционното предложение няма единични и групови 

паметници на културата.  

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа/НЕМ/, 

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 

предложение  

 

На площадката на Инвестиционното намерение и в непосредствена близост до нея няма 

обекти от НЕМ.  

След анализ на предоставената информация и посещение на място, както и на 

основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС и въз основа на критериите по чл.16 от 

същата наредба, считаме, че Инвестиционното намерение с избраната технология няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 

местообитания и видове на защитените територии.  

 

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 

средно – и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)  

 

 



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

преценката за необходимост от ОВОС е определено потенциално засегнатото 

население, като се идентифицирани и охарактеризирани рисковите фактори за 

увреждане на здравето на хората и експозицията и са преценени възможностите за 

комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие.  

Въздействията са определени като:  

*преки  

*непреки  

*кумулативни  

*краткотрайни  

*среднотрайни  

*дълготрайни  

*постоянни  

*временни  

*положителни  

*отрицателни  

 

Значимостта на въздействията на факторите – отпадъчни газове, отпадъчни води, 

твърди отпадъци, опасни химични вещества, рискови енергийни източници, вкл. шум и 

вибрации, са определени спрямо:  

*Атмосферен въздух;  

*Води;  

*Почви;  

*Земни недра;  

*Ландшафт;  

*Природни обекти;  

*Биологично разнообразие;  

*Здравно състояние на населението и работниците;  

*Материално и културно наследство.  

 

 

 

 

 



 

4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени 

места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)  

Селото е от категорията „малко село” и поминъкът е селскостопански.  

В близост няма други обекти, които могат да осигурят работа на населението и от 

околните села. От икономическа гл.точка, Инвестиционното намерение ще има 

положително въздействие.  

По отношение на проблема с управление на отпадъците, Инвестиционното намерение 

представлява ключов фактор за решението не само на територията на Община Омуртаг, 

но и на съседните общини. В това отношение въздействието също ще бъде 

положително. Като индиректно положително въздействие, може да се посочи, че се 

очаква решаване на проблема с нарушени ландшафти от микросметища.  

При строителството по отношение на КАВ въздействието ще е пряко, отрицателно, 

локално и краткотрайно (временно).  

Тъй като по отношение на КАВ при експлоатацията не се очаква въздействие, то не 

може да се говори за обхват на въздействието.  

 

5. Вероятност на поява на въздействието  

 

При строителството въздействието е вероятно.  

Тъй като по отношение на КАВ при експлоатацията не се очаква въздействие, то не 

може да се говори за вероятност на въздействието.  

При нормално функциониране на инсталацията и при спазване на необходимите 

нормативни изисквания за реализацията на инвестиционното намерение не се очаква 

влияние върху водите, тъй като не следва да произтичат промени в хидроложките и 

хидрогеоложки условия, както и в качеството на водите.  

При аварии обаче, възниква реална опасност от разливи, които ще окажат негативно 

въздействие върху водите в района. Този факт придобива съществено значение на фона 

на:  

- Съдържанието на вредни и опасни вещества, които могат да се съдържат в 

отпадъците, подлежащи на третиране;  

- Разположените в терена тръби на водохранителния водопровод.  

В този смисъл не е за подценяване значимостта на въздействието и опасността от 

негативни повлияване върху водите в района и в съседство на терена. 



6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието  

 

При строителството въздействието е краткотрайно и обратимо в рамките на работния 

ден.  

Тъй като по отношение на КАВ не се очаква въздействие, то не може да се говори за 

честота и обратимост на въздействието.  

По време на строителството въздействието ще бъде краткотрайно, временно, обратимо 

върху земите, почвите, земните недра ландшафтите, флора и фауна.  

По време на експлоатацията въздействието ще бъде дългосрочно необратимо върху 

ландшафтите и върху флора и фауна.  

Няма кумулативно въздействие.  

По време на строителството не се очаква негативно въздействие върху повърхностните 

води поради отсъствие на постоянен повърхностен отток на територията на 

площадката, както и отдалечеността на площадката от основна водна артерия. 

Неблагоприятно влияние биха оказали възникнали случайни аварии на машини и друга 

работна техника, свързани с разливи на масла, нефтопродукти и др.  

Въздействието по време на строителството върху подземните води може да се изрази 

евентуално при непредвидени разливи, изпълнението на вертикалната планировка, 

изграждането на сградите и съоръженията, изместване тръбите на хранителния 

водопровод. Това въздействие ще бъде отрицателно, пряко, временно, краткотрайно, 

необратимо, с ограничен териториален обхват в границите на площадката и 

непосредствената зона около нея.  

По време на експлоатацията потенциален риск могат да представляват възникването на 

аварийни ситуации, свързани с инцидентни разливи на отпадни води, масла и др. 

 

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

свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 

отрицателни въздействия върху околната среда  

 

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия по време на строителството  

- Препоръчително е да не се допуска презастрояване на територията, като се отчита 

екологичния капацитет на натоварване на ландшафтите.  

- Максимално да се използват съществуващи пътища с цел да не се изграждат 

допълнителни подходи и допълнително нарушаване на ландшафта;  



- След приключване на строителните работи да бъдат рекултивирани и ландшафтно 

устроени всички нарушени терени с цел възстановяване на ландшафтите и повишаване 

естетическата им стойност.  

-  Препоръчва се при евентуално съприкосновение на дъждовните води с отпадните 

битовите или производствените, те да бъдат третирани като отпадни, подлежащи на 

пречистване. 

  

Мерки за намаляване на отрицателните въздействия от експлоатацията на обекта  

 

- Необходим е периодичен контрол на КАВ от лицензирана лаборатория по отношение 

на очакваните евентуално емитирани замърсители в атмосферата 1-2 пъти годишно.  

- Не допускане на презастрояване на тази територия с подобни и други техногенни 

елементи, които да доведат до пренатоварване на ландшафтите.  

- Да не се допускане нерегламентирано изпускане на вредни или опасни вещества извън 

указаните за това места.  

- С цел предотвратяване на евентуални, непредвидени разливи, предизвикани от 

възникнали аварии и/или природни бедствия, водещи до замърсяване на водите в 

района, се препоръчва разработването на План за действие при аварийни ситуации.  

- При изпълнение на Инвестиционното намерение да се спазват сервитутните ивици за 

експлоатация и ремонт на съществуващите водоснабдителни мрежи. Това особено 

касае хранителния водопровод, захранващ с. Долно Новково, чийто тръби минават 

близо до оградата на имота.  

 

8. Трансграничен характер на въздействията 

 

Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 Актуална скица на имота  

Приложение 2 Сателитни снимки 

Приложение 3 Договор с ВиК Търговище  

Приложение 4 Писмо до Кмета на с.Долно Новково с входящ номер 

Приложение 5 Писмо до Кмета на община Омуртаг с входящ номер 

Приложение 6 Сертификат за СЕ 

Приложение 7 Сертификат за ISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  



1. Име и идентификационен номер на възложителя. 

2. Седалище, адрес на управление и кореспонденция.  

3. Лице за контакти.  

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

1. Резюме на предложението. 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.  

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.  

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.  

4.1 Нулева алтернатива  

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

добрите налични техники (НДНТ)  

4.3. Сравнение на известни методи за преработка на отпадъци по отношение на тяхната 

конкурентноспособност и рискове за околната среда 

4.4. Заключение. 

 5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството 

6.Описание на основните процеси, капацитет.  

7.Схема на нова или промяна на съществуваща инфраструктура 

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване.  

9.Предлагани методи за строителство 

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията.  

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на 

третиране.  

11.1.Отпадъчни газове  

11.2.Отпадъци  

11.3.Отпадъчни води 

 12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 

върху околната среда.  

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение  

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.  

15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда.  

16.Риск от инциденти.  



III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, 

както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.  

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или 

трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на 

земи.  

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.  

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.  

4а.Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.  

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.  

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (КРАТКО 

ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ)  

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, 

атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, 

природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите 

елементи и защити  

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение 

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 

средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).  

4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места 

(наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др 

5.Вероятност на поява на въздействието.  

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.  

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

с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни 

въздействия върху околната среда.  

8.Трансграничен характер на въздействията 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


