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Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС 

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 

2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в 

сила от 12.04.2019 г.) 

 

 

 

за 

преценяване необходимостта от ОВОС 

на  инвестиционно предложение: 

 

„Производство на бетонови смеси чрез рециклиране на отпадъци от стъкло и 

увлечена пепел в съществуващ бетонов възел, находящ се в УПИ І - 3418, кв.1013 по 

плана на гр.Велинград” 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.  

 

  от „ТРАНСМЕТАЛ  М”ЕООД,  

ЕИК 200317547 

гр. Велинград, ул. „ Петър Берон” № 47, тел. ................. 

 (име, адрес и телефон за контакт) 

 

Седалище: 

област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, пощ.код 4600,  

ул.”Петър Берон” № 47. 

 

Пълен пощенски адрес:  

област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, пощ.код 4600,  

ул.”Петър Берон” № 47. 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): ………………………………………………………….. 

Управител/ изпълнителен директор на фирмата възложител: ……………………………. 

Мариана Иванова…………………………………. 
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II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

                    Дружеството разполага със собствен бетонов възел, находящ се в УПИ                            

І - 3418, кв.1013 по плана на гр.Велинград, ул.” Никола Ракитин” № 8 -  Промишлена зона 

на гр.Велинград. Имотът е с идентификатор по КККР № 10450.502.3418 и се  намира в 

урбанизирана територия. Наличното технологично оборудване се състои от 3 бр. силози за 

цимент, метална конструкция с миксер и дозиращи бункери, кабина за управление, 

транспортьор, бункери за фракции инертни материали, рампа.  

           Настоящето инвестиционно предложение предвижда към основната дейност на 

дружеството - производство на бетон и бетоновите смеси, да се включи 

рециклиране/оползотворяване/ на отпадъци от стъкло, стъклени опаковки и увлечена 

пепел от изгаряне на въглища (код 10 01 02). В производствената си база фирмата изготвя 

пресни бетонови смеси и изделия, предназначени за промишленото и гражданското 

строителство в района. 

          За реализацията на настоящето инвестиционно предложение ще се използват  

наличните съоръжения и машини, необходими за производството на пресен бетон. Няма 

да бъдат необходими нови машини и съоръжения. Използването на увлечена пепел в 

производствения процес ще доведе до намаляване количествата на  използвания до 

момента цимент. Ще се складира в съществуващ метален силоз за цимент, оборудван с 

прахов филтър. По предварително изготвени рецепти за производство на бетон, 

взависимост от зададения клас по якост на натиск на бетона, се дозира % съдържание на 

стъклените трошки/стъкления прах.  

          В софтуера на управление на смесителя има заложена работа с добавка, за която се 

използва летящата пепел, като по този начин се елиминира възможността даден артикул 

като цимент и пепел да бъдат дозирани като едно и също вещество, в следствие на което, 

да се наруши качеството на произвеждания продукт. 

        Реализацията на инвестиционното намерение ще има следните ефекти: 

- Подобряване качеството на бетона по отношение на пластичността му, 

водоплътността му, зърнометрията, както и корозионната му устойчивост на сулфатни и 

меки води  ( при меки води с рН < 4 се получава разтваряне и извличане на калциевия хидроксид 

(портландит) от структурата на циментовия камък (т. нар. корозия първи вид);. 

- Подобряване на себестойността на произвеждания продукт и повишаване 

конкурентноспособността на фирмата; 

- Оползотворяване/рециклиране на отпадъци от стъкло и стъклени опаковки, 

както и увлечената летяща пепел от изгаряне на въглища - 10 01 02. 

            

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9D
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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             Очакваните ориентировъчни количества на оползотворяване на увлечена пепел 

възлизат на 1200 т/годишно, а на стъклото – 5000т/год..  

             Площадката е оградена, с обособена входно – изходна зона, кантар и офис.   

Наличната инфраструктура е достатъчна за покриване на минималните технически 

изисквания за осъществяване на  дейността, предвидена с инвестиционното предложение. 

Площта е достатъчна за приемане на предвидените количества отпадъци. Те са неопасни и 

третирането им не е свързано със специални изисквания към площадката. В района има 

изградена канализационна система и улична мрежа. Обслужването става от реализирана 

улица в промишлената зона на гр.Велинград. На площадката е осигурено 

видеонаблюдение. 

            Обектът е водоснабден от водопроводната мрежа на община Велинград. Не се 

предвижда изграждане на сондажи за черпене на подземни води. В района има изградена 

канализация. Не се предвижда заустване във водоприемник.  

           Не се налага строителство, реконструкция или разширение на пътната и ВиК 

мрежи, електроснабдяването и др. Методите на третиране и използваните мощности са 

такива, че не се налага разширение и подсилване на електроснабдяването. 

            При реализацията на ИН не се очаква образуване и отделяне на отпадъчни газови 

емисии и неприятни миризми.  

            От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква образуване на нови 

отпадъци. В случай, че такива се образуват, те ще бъдат класифицирани по реда на чл.7 от   

Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.                       

             Не се предвижда извършване на изкопни работи, както и използване на взривни 

материали и извършване на взривни работи. 

                

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения;  

 Реализацията на инвестиционното предложение  не влиза в противоречие, 

недопустимост и  пряко въздействие с други одобрени и в сила устройствени планове, 

обекти и дейности. Съгласно действащите устройствени планове в община Велинград, 

включително в гр. Велинград и  ОУП на общината не противоречат на предлаганото 

инвестиционно предложение, което ще се реализира в урегулирания поземлен имот в 

промишлената зона на града.………………………………………………………… 

 За развитие на инвестицията се разчита на снабдяването с бетонови смеси на 

строителни обекти в града и общината като цяло, което е основната задача на 

инициативата.  

             Инвестиционното предложение е съобразено с предвижданията на ОУП на община 

Велинград, както и плановете, и програмите за развитие на общината от по-високо 

йерархично равнище. То има за цел да подобри и разнообрази характеристиките на 

произвеждания материал като същевременно ще се оползотворят определени количества 

отпадъци. Значимостта на инвестиционното предложение се определя от факта, че обектът 

се намира в самия град, в близост до основна пътна артерия в града. 
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в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;  

           Производството на бетонови смеси се свежда до използването на пясък, 

трошен или речен камък, цимент и вода. С оползотворяването/рециклирането на 

отпадъците от стъкло и летяща пепел в бетоновите разтвори ще се намалят използваните 

количества на пясък  и съответно цимент. Ориентировъчното количество за производство 

на един куб.м. пресен бетон е около 2250-2450 кг. смес в сухо състояние. С реализацията на 

настоящето ИП на всеки куб.м. произведен бетон ще се оползотворяват около 55-100 кг. 

увлечена пепел, в зависимост от зададения клас по якост на натиск на бетона. При рецепти 

за използване на отпадъци от  стъкло  и стъклени опаковки, същите ще се влагат след 

предварително третиране – натрошаване/смилане. 

Обектът е водоснабден. Отпадните води са в малки количества – битово-фекални, 

които са включени в градската канализация. От производствения процес не се образуват 

отпадъчни води,т.к. водата, използвани за измиване на смесителя в края на работния ден и 

бетоновозите, чрез рециклиращата система към бетоновия възел се припомпва и подава 

отново в производството на бетон. Отпадъчни производствени води ще се образуват при 

предварителното третиране – подготовката на отпадъците от стъклени опаковки за 

оползотворяване,когато се налага миене с цел отстраняване на остатъците от етикети, кал и 

др. Тези води ще преминават през локално пречиствателно съоръжение, след което ще се 

отвеждат в градската канализация. 

При реализация на ИП няма да настъпят изменения на ландшафта в района. 

            Не се предвижда използване на нови природни ресурси при реализацията на 

инвестиционното предложение. Не е предвидено и не се налага водовземане за питейни, 

промишлени и други нужди. Обектът е водоснабден от водопроводната система на града.  

           Няма необходимост от изграждане на нови мрежи и разширение и/или реконструкция 

на съществуващи такива. За реализацията на инвестиционното предложение ще се използва 

съществуващата инфраструктура  – пътища, ВиК мрежа, електрозахранване и др.   

           По време на експлоатацията:  

          Площадката е елекрифицирана. Вода за питейни нужди се осигурява от 

водопроводната система на гр.Велинград. За отопление през зимния сезон ще се използва 

ел.енергия. 

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 

                                                                                                                               

       От предварителното третиране на неопасни отпадъци от стъкло и стъклени опаковки: 
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Таблица №1 

Код на отпадъка Вид на отпадъка Дейности 

19 12 01 Хартия и картон от етикети на 

стъклените опаковки 

Предварително съхраняване 

19 12 05 Стъкло в натрошен вид Предварително съхраняване, 

рециклиране 

 

            Отпадъците ще се съхраняват разделно, съобразно техните свойства. Няма да се 

допуска смесване на оползотворими с неоползотворими отпадъци.          

          Предвижда се тези отпадъци да се съхраняват на мястото на образуване до 

предаването им за последващо транспортиране и третиране / оползотворяване, т.е. не се 

предвижда те да бъдат третиране на самата площадка. 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

   Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до замърсяване на 

компонентите на околната среда. Площадката  е благоустроена и покрита с трайна настилка 

от материал, предпазващ почвата от замърсяване. На площадката има изградено локално 

пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител, което е в добро експлоатационно 

състояние.  

              Имотът се намират  в индустриалната зона на гр.Велинград. Обслужва се от 

съществуваща, достатъчно широка улица. Другите имоти в района са промишлени обекти. 

Следователно осъществяването на предвидената дейност не би създало дискомфорт в 

околната и селищна среда.  

   При реализацията на инвестиционното предложение и експлоатацията му в 

границите на нормалния работен режим отсъстват условия за замърсяване на околната среда 

или дискомфорт за хората, животинските и растителните видове. Основният процес – 

производство на бетонови смеси се извършва в инсталация, която е въведена в експлоаталия 

по правилата на ЗУТ. Отпадъчното стъкло и тецова/летяща пепел на практика заместват част 

от добавъчния материал и цимента в бетоновата смес. Освен това характерът на 

инвестицията не предполага използването на вредни вещества и химикали, както и 

генериране на количества отпадъци и вредни емисии, които да доведат до негативни 

влияния върху компонентите на околната среда и човека.  

Генерираният на територията на инвестиционното предложение шум се очаква да 

бъде с ниско ниво и честота на въздействие и няма да оказва влияние извън своето 

местоположение. Освен това площадката е вече благоуствоена и с плътна ограда, което 

намалява още повече интензивността и силата на шума.  

Използваните суровини, строителни материали и дейностите при експлоатацията не 

са носители на неприятни миризми и по същността си не се различават от подобните, 

използвани при строителство и нормална ежедневна дейност в урбанизираните територии. 
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 Експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага образуването на 

значителни количества отпадъци, събирането и съхраняването, на които да създаде 

дискомфорт. 

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение;         

              При извършване на предвидената дейност съществува риск от инциденти в рамките 

на нормалния риск, както при всяка друга дейност. 

               Упражняваните дейности не отделят вредности и изпарения в работната среда, 

опасни за човешкото здраве. 

              По отношение на трудовия риск, опасности съществуват, поради което е 

необходимо стриктно спазане на технологичната дисциплина, правилата по охрана на 

труда, издадените заповеди и разпореждания на ръководството на фирмата. Задължително е 

носенето на работно облекло, съобразено с атмосферните, технологични и защитни нужди, 

като и лични предпазни средства. 

              В разглеждания обект ще са осигурени необходимите санитарно-битови условия за 

пребиваване на персонала, за почивка, за дежурства и лична хигиена. 

              Изпълнението на мерките за предотвратяване на възможни опасности за 

работещите на площадката  ще гарантира създаването на работна площадка с безопасни и 

здравословни условия за труд.      

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. 

           По смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, 

факторите на жизнената среда са: води, предназначени за питейно-битови нужди; води, 

предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за 

профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; шум и вибрации в жилищни, 

обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения в жилищните, 

производствените и обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните, 

производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; химични фактори и 

биологични агенти в обектите с обществено предназначение; курортни ресурси; въздух. 

 

           Изключва се каквото и да било въздействие върху води, предназначени за питейно-

битови нужди и къпане, както и минерални води, предназначени за пиене или за използване 

за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди.  

            Дейностите, предвидени на площадката ще се извършват автоматично, включително 

подаването на летящата пепел и стъклените трошки. Смесването става в бункер, което 

огранничава разпространението на шум в околната среда. На обекта няма предпоставки за 

възникване на йонизиращи или други лъчения. В производството не се използват  

канцерогенни вещества. Наличие на такива няма и в използваните суровини.  
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В района на ИП няма курортни ресурси, върху които да се очаква някакво 

неблагоприятно въздействие. От реализацията на ИП не се очаква образуване и отделяне на 

отпадъчни газови емисии и неприятни миризми във въздуха.  

            От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, 

предвид характера на ИП. Дейността не предвижда отделяне на емисии и замърсители във 

въздуха над ПДН, поради което не се очаква негативно въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух. Дейността на обекта не е свързана с отделяне на неприятни миризми.           

Отоплението на обитаемите помещения ще осигурява с ел. уреди – стандартни 

конструкции.  

Не се предвижда използването на химични и биологични агенти. 

Реализирането на инвестиционното предложение по никакъв начин не е свързано с пряко 

или косвено неблагоприятно въздействие върху изброените фактори на жизнената среда. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

            ИП ще се реализира в собствен бетонов възел, находящ се в УПИ  І - 3418, кв.1013 

по плана на гр.Велинград, ул.” Никола Ракитин” № 8 -  Промишлена зона на гр.Велинград, 

община Велинград, област Пазарджик. Имотът е с идентификатор по КККР № 

10450.502.3418 и се намира в урбанизирана територия. Територията е определена с Общ 

устройствен план на града за промишлени и складови дейности – зона „Предимно 

производствена“ (Пп ) 

Общата площ на имота е 11 671 кв.м., но настоящето ИП ще се реализира в 

съществуващ бетонов възел, който е разположен на 1055 кв.м. като допълнително за 

съхраняване на отпадъците от стъкло ще се използва площ от 50 кв.м. от  имота. 

Проектът е локален и определя ИН, което е допълваща дейност към съществуващ 

бетонов възел.  

Близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите 

на културното наследство:  

-    Не е в близост и не засяга защитени територии и територии за опазване обектите 

на културното наследство. 

Трансгранично въздействие: няма трансгранично въздействие 

Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  Има добра пътна 

инфраструктура и не се налага строителство на пътища за достъп и обслужване на имота.  

             Реализацията на ИП няма да доведе до замърсяване и дискомфорт в околната 

среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят емисии на замърсители в 

околната среда. Реализирането на проекта няма пряко или косвено да засегне елементи от 

НЕМ, тъй като е извън територията на защитени зони и защитени територии, както и на 

местообитания на приоритетни бозайници, птици, растителни видове и хабитати. 

          С реализацияна на инвестиционното предложение не се засягат елементи на 

Националната екологична мрежа . 

. Площадката е оградена, с поставена трайна настилка, осигуряваща 

екологосъобразно извършване на предвидените дейности. Няма необходимост от 



8 

 

допълнителни площи, включително по време на строителството. Всички дейности ще се 

извършват в границите на имота. 

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. 

          На площадката се произвеждат стандартни бетонови смеси и бетон, като с 

настоящето инвестиционно предложение се предвижда към тази основна  дейност на 

дружеството да се включи рециклиране/оползотворяване/ на отпадъци от стъкло, стъклени 

опаковки (код 16 01 20, 19 12 05, 20 01 02 , 15 01 07) и увлечена пепел от изгаряне на 

въглища (код 10 01 02). 

        Бетонът е композитен строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на 

смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал (трошен камък или речен чакъл), а 

в някои случаи химични и/или минерални добавки. Преди втвърдяването си материалът се 

нарича бетонова смес. Производството става в съоръжение, състоящо се от 3 бр. силози за 

цимент, метална конструкция с миксер и дозиращи бункери, кабина за управление, 

транспортьор, бункери за фракции инертни материали, рампа. 

Общите размери на съоръжението са: 

- -дължина – 51,5 м; 

- -ширина – 20,48 м. 

Капацитет на бетоновия център – 60 куб.м/час готов бетонов разтвор. 

По принцип като добавъчни материали за бетоновите разтвори могат да се използват: 

1. Естествени добавъчни материали – речен чакъл и пясък, или трошен камък и 

трошен пясък 

2. Изкуствени добавъчни материали –  отпадъчни продукти от промишлеността, 

котелни пепели, въглищни пепели  и др. 

3. Недопустимо е използването на морски пясък и почва. 

           Настоящето ИН предвижда като добавъчен материал в определени случаи, а не  

постоянно в производство, да се използват отпадъчни продукти – стъкло и стъклени 

опаковки, чрез което ще става рециклиране/оползотворяване/ на отпадъци от стъкло, 

стъклени опаковки (код 16 01 20, 19 12 05, 20 01 02 , 15 01 07) и увлечена пепел от 

изгаряне на въглища (код 10 01 02). 

          Доказано е, че добавките са един модерен и технологичен начин за постигане на по-

добри показатели на сместа и готовия бетон. Минералните добавки позволяват това да 

стане на добра цена и природосъобразно. Минерални добавки са фино смлени 

неорганични материали – гранулирана доменна шлака, пепели от ТЕЦ, млян варовик, 

естествени пуцолани, микросилициев прах, печени глинести шисти. Минералните добавки 

за бетон са вещества, с добавянето на които се намалява разходът на цимент в бетонната 

смес. Добавят се в значително количество, за разлика от химическите добавки, и в 

повечето случаи намаляват крайната цена на сместа, при запазване на високи механични 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%81%D1%8A%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%86%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%85
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показатели и добри физични свойства. Най-често използваните в съвременното 

строителство минерални добавки са летящите пепели, шлаката и силициевата пепел. 

            Летящите пепели, известни още като “тецови пепели”, са фини частици, получени 

като резултат от изгарянето на въглища. Използването на летящи пепели има както 

икономически, така и екологични ползи, защото те представляват сериозен замърсител на 

околната среда. При добавянето им към бетонната смес нейната обработваемост се 

подобрява, намалява разслояването и пропускливостта и се увеличава устойчивостта на 

сяра и серни съединения.  

            Използването на летящи пепели води до подобряване на обработваемостта на 

бетонното тесто, заради идеалната сферична форма на частичките на пепелите. За 

определена консистенция бетонът с минерална добавка има значително по-малко 

разслояване от този без добавки. Въпреки че малкият размер на частичките предполага по-

голямо водно съдържание, сферичната форма на частиците на летящите пепели намалява 

триенето и така предотвратява ефекта на разслояването.  

Бетонът с летящи пепели има различни сфери на приложение, но най-масово се използва 

при изграждането на бетонни пътни настилки. В процеса на свързване летящите пепели 

формират допълнителни циментитни вещества, които допринасят за по-голяма 

издръжливост, повишена устойчивост за химична агресия и намалено образуване на 

пукнатини. А това са високо ценени качества на пътните настилки.          

              В прясно смесен цимент, добавянето на летлива пепел намалява количеството вода, 

необходимо за смесване, с което се пестят ресурси.  

При смесване на отпадъчно стъкло с цимент, използван за направата на бетон, то 

самият бетон става по-здрав, издръжлив и устойчив към вода от обикновения. Резултатите 

от направени тестове показват, че сместа е по-здрава, устойчива на природните стихии и 

същевременно по-непропусклива на вода. 

Стъклото практически не се разлага в естествени условия, тъй като основният 

компонент в производството му е пясък. 

           Влагането на стъкло в бетона се оказва полезно и от екологична гледна точка. Това 

спомага за намаляването на количеството отпадъчно стъкло, което в противен случай би 

достигнало до сметищата. 

           

            Оползотворяването на отпадъците става по следния начин:  

           Летяща пепел – код 10 01 02. 

           На производствената база има зони за складиране на едър добавъчен материал / 

трошен камък, пясък/, силози за съхранение на цимент, машини за смесване на 

добавъчните материали и смесител за производство на пресен бетон.  

           Увлечената пепел се доставя до площадката със специализирана цистерна – 

циментовоз. Разтоварването ще се извършва чрез автономен компресор на 

автоциментовоза с налягане 1,8 атмосфери, като се отвежда в металния силоз за 

съхранение, който е оборудван с филтри за прахово пречистване при зареждането му. В 

софтуера на управление на смесителя има заложена работа с добавка, за която се използва 

летящата пепел, като по този начин се елиминира възможността даден артикул като 

цимент и пепел да бъдат дозирани като едно и също вещество, в следствие на което, да се 

наруши качеството на произвеждания продукт. 
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          Машината е с номинален капацитет до 60 куб.м. пресен бетон на час.Съгласно 

действащата нормативна уредба за производството на бетон БДС ЕN 206:2014/ NА:2015 

увлечената пепел от твърдо природно гориво/въглища/, уловена от електрофилтри, може 

да бъде използвана като минерална добавка с хидравлично свързващи свойства. Същата 

може да бъде добавяна до 15% от масата на цимента в бетоновия замес, когато се използва 

за хидравлично свързващо вещество /заместител на цимента. 

          При така използваната технология за влагане на летяща пепел/пепелина/ в 

бетоновите смеси, не се очаква отделяне на прахови емисии в атмосферния въздух, поради 

следните причини: 

- Пепелината се доставя с автомобил от типа на циментовозите, снабден с компресор 

за сгъстен въздух; 

- От автомобила, посредством херметичен тръбопровод, пепелината се прехвърля под 

налятането на сгъстен въздух в херметично затворен силоз за пепелина; 

- За недопускане и на най-незначително прахоотделяне, при зареждането на силоза с 

пепелина, той задължително е с монтиран филтър за улавяне на прах. 

 

          Технологична схема за изпозването на пепелина при производството на бетонови 

разтвори: 

1. Разтоварването на пепелината става с циментовоз, чрез сгъстен въздух по 

херметичен тръбопровод до силоза за пепелина; 

2. При пълненето на силоза се освобождава съответен обем въздух, силно запрашен с 

отпадъка. Този въздух ще се улавя от праховия филтър, монтиран на силоза. 

Филтърът се сменя периодично, с оглед добрата му работа относно поемане на 

праховите частици; 

3. От силоза за пепелина, по закрит тръбопровод, оборудван с шнек, постъпва към 

кантарното и смесителните устройства на автоматизирания бетонов възел. 

Измерването на пепелината, водата, инертните материали и цимента за 

производстово на бетона става по автоматичен начин от командния пункт, без пряка 

намеса на човешки фактор; 

4. Готовата бетонова смес постъпва по гравитачен път в бетоновоза и се отправя към 

съответния стоителен обект 

 

Отпадъци от стъкло и стъклени опаковки 

 

Операциите по трошене /раздробяване/ на отпадъци от стъкло   ще се извършват от 

квалифициран персонал ръчно в метални контейнери с голям обем, поставени  на 

обособено за целта място на площадката. 

         Операциите по оползотворяване - рециклиране на отпадъци от стъкло и стъклени 

опаковки включва два етапа: 
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        I. Подготовка и преработка на отпадъците до материал, годен за вторична преработка 

и получаване на крайни изделия за съответните цели:  

         - подготовка на суровината - миене с вода на стъклените отпадъци, като по този 

начин се премахват кал, остатъци от етикети и др.; 

         - смилане - измитата фракция се прехвърля от „пералнята” в мелница с капацитет 8 

т/час, с цел натрошаване и смилане до съответните размери.  Работи при нормална 

температура, без агресивни и взривоопасни материали. При въртенето на вала, материалът 

попада между чуковете и отбивача и се раздробява. С регулиране на разстоянието до 

отбивача се регулира едрината на изходящия материал, както и се компенсира 

износването на чуковете. 

       II. Смесване на получените след предварителната подготовка стъклени трошки и 

стъклен прах (фино смляна фракция до 0,5 мм), чрез бетонов смесител с останалите 

компоненти, необходими за производство на бетон (цимент, вода, пясък, едър добавъчен 

материал - трошен камък или речен чакъл). 

          Дейностите, които ще се  извършват са:              

              R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на временно съхраняване но отпадъците  на площадката на 

образуване до събирането им; 

             R 12 - размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите  с кодове        R1 

– R11( предварително третиране -  миене, натрошаване, смилане на отпадъците от стъкло и 

стъклени опаковки).   

             R 5    - Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали  

 

            Капацитет на бетоновия център – 60 куб.м/час готов бетонов разтвор.        

            Максимален капацитет на инсталацията за оползотворяването на летяща пепел –                    

48 т /денонощие. 

            Максимален капацитет на инсталацията за оползотворяване на отпадъци от стъкло 

– 20 т/денонощие. 

          Очакваните ориентировъчни количества на оползотворяване на увлечена пепел 

възлизат на 1200 т/годишно, а на стъклото – 5000т/год..  

            Обща използвана площ за реализация на ИП това ще е площта на бетоновия 

център, който вече е реализиран -   1055  кв.м. от целия имот и 50 кв.м. за съхраняване и 

предварително третиране на отпадъците от стъкло.  

             Необходими площи за съхраняване : 

         -   Пепелината се доставя с автомобил от типа на циментовозите, снабден с 

компресор за сгъстен въздух и от автомобила, посредством херметичен тръбопровод, се 

прехвърля под налягането на сгъстен въздух в херметично затворен силоз за пепелина. 
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Силозът е един от трите построени в инсталацията и допълнителни площи за съхраняване 

не са необходими.  

         -    Стъклото и стъклените опаковки ще се съхраняват в контейнер с вместимост 4 

куб.м. – 20 т стъклени отпадъци, което е дневното количество за влагане, т.е. на 2,5 кв.м. 

площ. За съхраняване и предварително третиране на тези отпадъци ще се предвидат за 

използване допълнително около 50 кв.м. от имота. 

            Не се налага ново строителство на сгради и съоръжения, както и строителство, 

реконструкция или разширение на пътната инфраструктурата.  

            Влагането на отпадъци от стъкло и летяща пепел в бетоновите смеси не е свързано 

с формиране на производствени отпадъчни води, отпадъчни газови емисии и неприятни 

миризми. Формираните битово-фекални отпадъчни води се отвеждат към съществуваща 

канализация. В района има изградена  градска канализационна система.  Не се придвижда 

заустване във водоприемник. Водата, използвани за измиване на смесителя в края на 

работния ден и бетоновозите, чрез рециклиращата система към бетоновия възел се 

припомпва и подава отново в производството на бетон. 

           Отпадъчни производствени води ще се образуват при предварителното третиране – 

подготовката на отпадъците от стъклени опаковки за оползотворяване, когато се налага 

миене с цел отстраняване на остатъците от етикети, кал и др. На площадката има 

изградено локално пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител, което е в добро 

техническо състояние. Няма да се приемат и третират стъклени опаковки, които 

притежават опасни свойства. 

           Не се предвижда извършване на изкопни работи, както и използване на взривни 

материали и извършване на взривни работи. 

           

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

             Няма да настъпи промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За 

обслужването на обекта ще се използва съществуваща улица и изградена инфраструктура 

на индустриалната зона на града – огради, входно-изходни зони и връзки с действащата 

площадка. Има осигурено електроснабдяване, водоснабдяване, видеонаблюдение, офис и 

интернет. За пречистване на площадковите води ще се използва съществуващо локално 

пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител.  

. Площадката е оградена, с поставена трайна настилка, осигуряваща 

екологосъобразно извършване на предвидените дейности. Няма необходимост от 

допълнителни площи, включително по време на строителството. Всички дейности ще се 

извършват в границите на имота. 

Местоположението на обекта създава възможност за оптимално използване на 

техническата инфраструктура на района. 
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5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване.  

Възложителят няма  задължение да разработи и изпълнява програма, свързана с 

управление на дейностите по отпадъците. Цялостното управление на дейностите обаче 

трябва да е съобразено с Националната програма за управление на дейностите по 

отпадъците. Необходимо е дейността да допринася за постигане на следните цели: 

 Намалямане или ограничаване образуването на отпадъци, както и степента на 

тяхната опасност; 

 Рециклиране, регенериране или други форми на оползотворяване; 

 Екологосъобразно обезвреждане. 

 

            Не се предвижда закриване на обекта и прекратяване на дейността, като очакванията 

са за увеличаване на търговския оборот и ефективна експлоатация на бетоновия възел. 

Въпреки това, като задължителни мерки за превенция ще се предвидят съответни действия 

и финансови средстава, свързани с безопасното ликвидиране на функциите на обекта и 

възстановяването на терена. Това включва мерки по: 

 

1) Освобождаване на площадката от складираните за съхранение отпадъци; 

2) Предаването на отпадъците за следващо третиране на лица, имащи право да 

извършват съответните дейности, съгласно изискванията на ЗУО; 

3) Почистване на съоръженията за пречистване на площадкови води; 

4) Отстраняване на машини и съоръжения, имащи пряка връзка с дейността с отпадъци 

и подготовка на терена за възможно ново използване. 

 

След преустановяване на експлоатацията на настоящето инвестиционно 

предложение територията е възможно да бъде използвана за други дейности по 

предназначение на имота. 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

                Реализацията на ИП - „Производство на бетонови смеси чрез рециклиране на 

отпадъци от стъкло и увлечена пепел в съществуващ бетонов възел, находящ се в 

УПИ І - 3418, кв.1013 по плана на гр.Велинград” не е свързана със строително-монтажни 

работи. Няма да се извършва ново строителство. Бетоновият център с рециклираща 

система са реализирани и въведени в експлоатация по реда на ЗУТ. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 Възложителят е оператор на съществуваща инсталация за производство на бетонови 

смеси.  Функционирането на обекта е свързано със задоволяване на личните, финансови 

потребности на собственика. 

 Разположението на основните елементи ще бъде съобразено с подходите на терена, 

възможностите му за обслужване с товарен превоз, както и обезпечаване на клиентопотока. 
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С реализиране на инвестиционното намерение, ще се подобрят екологичните и социално – 

икономически условия в района. 

 Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на транспортната 

обстановка, в това число безопасността на движението и клиентопотока. 

                          Разгледани алтернативи  

              Алтернативи по използвана технология - Добавянето на летлива пепел намалява 

количеството вода, необходимо за смесване, с което се пестят ресурси.  

При смесване на отпадъчно стъкло с цимент, използван за направата на бетон, то 

самият бетон става по-здрав, издръжлив и устойчив към вода от обикновения. Резултатите 

от направени тестове показват, че сместа е по-здрава, устойчива на природните стихии и 

същевременно по-непропусклива на вода. 

           Предложената технология за производство на бетонови смеси отговаря на най-

добрите практики в тази област, като едновременно с това спазва приоритетния ред в 

управлението на отпадъците. Предвижданата дейност изисква минимум капиталовложения, 

минимум разход на природни ресурси и енергия. 

               Алтернативи за местоположение и площ на ИП - При избора наподходяща 

площадка на ИП са разгледани няколко варианта. Площадката, на която се предлага 

реализацията на ИП, е избрана от възложителя поради следните предимства: 

 площадката е разположена в промишлена зона и вече изграден и пуснат в 

експлоатация бетонов възел ; 

 не се налага прокарване на нова пътна инфраструктура; 

 по-добро разположение от гледна точка на здравна защита на населението; 

 по-добри възможности за връзка с други обекти, имащи отношение към дейността за 

търговия с отпадъци. 

 

            І –ви вариант на предложението - Избраната площадка се намира в собствен 

бетонов възел, находящ се в УПИ І - 3418, кв.1013 по плана на гр.Велинград, ул.” Никола 

Ракитин” № 8 -  Промишлена зона на гр.Велинград, община Велинград, област Пазарджик. 

Имотът е с идентификатор по КККР № 10450.502.3418 и се намира в урбанизирана 

територия. Територията е определена с Общ устройствен план на града за промишлени и 

складови дейности – зона „Предимно производствена“ (Пп ) 
 

             ІІ – ри вариант на предложението - Предвижда реализация на инвестиционното 

намерение в друг имот, който е собственост на възложителя, но е земеделска земя.  

Предназначението на терените не позволява извършване на предвидената дейност, поради 

което ще се наложат редица процедури за узаконяването й. Този вариант ще е съпроводен с 

разходване на много време и средства, без дори да има гаранция, че промяната на 

предназначението на терените ще е факт. 

            ІІІ – ти вариант на предложението - Това е възможността да не се осъществява 

дейността, предвидена с ИП. При “нулева алтернатива”съществуващото състояние на 
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разглежданата територия се запазва, без да се реализира инвестиционното намерение. В 

момента разглежданият имот представлява благоустроена и използвана  площадка, с 

реализиран бетонов възел. Произвеждат се стандартни бетонови смеси, използвани в 

строителството. С оползотворяването на отпадъци ще се разшири производствената 

дейност и конкурентноспособността на дружеството.  В годините на криза и безработица е 

много важно да се намери оптималният  вариант за развитие на бизнес инициативите и с 

възможно най-малко средства и природен ресурс да се реализира намерението.  

          Възложителят има конкретни инвестиционни цели за реализация на ИП, като при 

осъществяването ще наложи законно, регулирано използване на обекта, гарантиращо 

опазване на екологичното състояние на околната среда.  

           От анализа на разгледаните алтернативи, като най-удачен се определя І-ви вариант, 

поради следните приоритети: 

- по-малко капиталовложения; 

- не се налага прокарване на нова пътна инфраструктура; 

- по – добри възможности за връзка с други обекти, имащи отношение към 

използане на бетоновите смеси; 

- по-добро разположение от гледна точка на здравна защита; 

- добро местоположението на площадката от гледна точка на клиентооборот – в 

бизост до основно пътна връзка на град Велинград.          

             Това е най-добрият вариант за реализация на ИП, при стриктно спазване на всички 

български и европейски нормативни изисквания за санитарно-хигиенен контрол и 

екологичен мониторинг на дейността. Реализацията на ИП ще допренесе за задоволяване на 

потребителското търсене, подобряване на икономическото положение в общината и не на 

последно място – откриване на нови работни места.  

             Това е най-добрата алтернатива за осигуряване на условия, гарантиращи 

ненарушаване на екологичната обстановка в района на обекта. При условията на ясни 

планировка, проектиране и реализация на инвестиционното намерение, положителните 

резултати от управлението и контрола на предвижданите дейности са реални. 

            Алтернативи за проектни решения на ИП на този етап не са представени. 

Разгледани са варианти за разположението на помещенията с оглед най-ефективно 

упражняване на дейността. 

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 разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до 

тях. 

 Имотът се намира в обособена производствена зона на територията на 

гр.Велинград. Имотът граничи с уличната мрежа и обслужването му  става посредством 

вече реализин вход към действащата площадка. Близостта му до основна пътна артерия в 

града го прави добър за такъв вид бизнес.  
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          Реализацията на ИП няма да доведе до замърсяване и дискомфорт в околната среда, 

тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят емисии на замърсители в 

околната среда. Реализирането на проекта няма пряко или косвено да засегне елементи от 

НЕМ, тъй като е извън територията на защитени зони и защитени територии, както и на 

местообитания на приоритетни бозайници, птици, растителни видове и хабитати. 

 

          С реализацияна на инвестиционното предложение не се засягат елементи на 

Националната екологична мрежа.  

          Най-близко разположените защитени зони са  BG0001030  „Родопи-Западни” и 

BG0002063 „ Западни Родопи“, от която имотът  отстои на не по-малко от 3,32 км. 

 

Защитени зони от Натура 2000 на територията на Община Велинград са:                                                                                                       

                                                                                                                  Таблица 2 

Koд на защитена 

зона 

Име на защитена 

зона 
Тип на защитена зона 

BG0001030  Родопи-Западни 
Защитена зона по директивата за 

местообитанията 

BG0002063  Западни Родопи Защитена зона по директивата за птиците 

BG0001386  Река Яденица 
Защитена зона по директивата за 

местообитанията 

         

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000304&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0002069&siteType=BirdsDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0001386&siteType=HabitatDirective
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         Площадката на ИП не попада  в границите на защитени зони от Националната 

екологична мрежа (НЕМ) „НАТУРА 2000” съгласно Закона за биологичното разнообразие 

и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии (ЗЗТ).   

         Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат 

до: 

         - пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на 

видове предмет на опазване на защитени зони в мрежата „Натура 2000“; 

         - няма да доведат до нарушаване целостта, структурата и функциите на защитени 

зони от мрежа „Натура 2000“; 

         - няма да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от 

„Натура 2000“. 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

             Имотите се намират в регулацията на гр.Велинград, община Велинград, в границите 

на индустриалната зона. В западна посока се намира обслужваща улица – „Никола 

Ракитин“, а в останалите посоки -  производствени обекти. 

            Предлаганите дейности не противоречат на устройствената зона и са напълно 

допустими при спазване на изискванията на специализираните закони. С реализацията и 

експлоатацията на ИП, качеството и регенеративната способност на природните ресурси 

няма да бъдат променени.  

 Реализацията на ИП няма да доведе до замърсяване и дискомфорт в околната среда, 

тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят емисии на замърсители в 

околната среда. Реализирането на проекта няма пряко или косвено да засегне и/или повлияе 

негативно върху съседни имоти и дейности. 

             Същесвуващите ползватели на имоти в района в съседство на обекта са уведомени, 

съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

ОВОС. Няма проявен обществен интерес към инвестиционното предложение. Няма жалби 

и несъгласие с реализиране на инициативата на посочаната от инвеститора площадка.                     

Писмено е уведомен кмета на община Велинград, на чиято територия ще се реализира 

инвестиционното намерение.  Засегнатото население е уведомено чрез публикации и обяви 

в съответната община. Към момента на представяне на документацията в РИОСВ- 

Пазарджик не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища срещу 

реализацията на ИП.            . 

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. 
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          Имотът е с идентификатор по КККР № 10450.502.3418 и се  намира в урбанизирана 

територия и не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за 

защитените територии, и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са  BG0001030  

„Родопи-Западни” и BG0002063 „ Западни Родопи“, от която имотът  отстои на не по-малко 

от 3,32 км. 

           Районът, в който е ИП, не е третиран като чувствителна зона или територия в 

екологичен аспект и при ползването на обекта не се налага спазването на някакви 

определени и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения. 

           На територията на ИП или в близост до нея няма местности и обекти с историческо 

или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението. 

           Обектът на ИП не се намира в зона с опасност от пропадания, свлачища ерозия, 

наводнения или неблагоприятни климатични условия, които могат да предизвикат 

проблеми в околната среда при реализация на предложението. 

ИП не попада и не засяга санитарно – охранителни зони 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство).  

             Не се предвиждат други дейности като добив на строителни материали, добив или 

пренасяне на енергия, жилищно строителство. Няма необходимост от нов водопровод и 

допълнителен пренос на електроенергия. Не се налага и предвижда проектиране, 

прокарване и изграждане на нови пътища и пътни връзки. 

             Ще се извършва третиране на отпадъчни води – дъждовни площадкови, които ще 

преминават през локално пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител. Не се 

предвижда заустване във водоприемник. Отпадъчните битови води от персонала се 

отвеждат до градската канализация. 

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

            За осъществяване на инвестиционното предложение е необходим документ за 

дейности с отпадъци, издадено по реда на  Закона за управление на отпадъците.   

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

1. съществуващо и одобрено земеползване;  

           Град Велинград е разположен в Чепинската котловина в Западните Родопи. Намира 

се на 44 km от областния център Пазарджик, на 34 km от Септември, на 81 km от Пловдив 

и на 135 km от столицата София. Градът има планински климат. Намира се в европейско-

континенталната климатична област. 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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         Имотът, в който се предвижда реализацията на ИП се намират в регулацията на гр. 

Велинград – индустриална зона, община Велинград. 

         За имота има одобрен и влязъл в сила  ПУП-ПРЗ, който е разработен и съобразен с 

конфигурацията и площта на терена, а именно при съответните  показатели на застрояване 

за поземлените имоти. Инвестиционното намерение ще се реализира съгласно дадените 

градоустройствени параметри за „Пп“ зона. 

Съседните поземлени имоти са урегулирани, с производствени сгради и 

предназначение, от запад границата е с уличната мрежа на града. 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

- Имотите са урегулирани и не попадат в мочурища нито граничи с тях.  

3. крайбрежни зони и морска околна среда;  

- Имоите се намират във вътрешността на страната и са разположени на  около  500 

км от морската околна среда и крайбрежните зони. 

 

4. планински и горски райони; 

- Имотите са разположени в регулационните граници на града и не попадат в 

планински и горски райони. 

 

5. защитени със закон територии; 

            На територията на община Велинград попадат следните защитени зони по смисъла 

на Закона за защитените територии:  

- BG0001030  „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флара и фауна,включена в списъка от защитени територии, приет от Министерски 

съвет с Решение № 661/2007 г.(ДВ,бр.85/2007г.); 

- BG0001386  „Яденица“ за опазване на природните местообитания и на дивата 

флара и фауна,включена в списъка от защитени територии, приет от Министерски съвет с 

Решение № 661/2007 г.(ДВ,бр.85/2007г.);  

                  -  BG0002063 „ Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, включена в 

списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-835 от 17 ноември 2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 108 от 19.12.2008 год.). 

Имотът не попада в защитени със закон територии. Теренът се намира в 

урбанизирана среда. Съгласно местонахождението и разположението на поземления имот, 

същият  не попада в границите на защитените територии. 

Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на пътно-

транспортна обстановка и безопасност на потока от хора и превозни средства . 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
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При огледа на терена и в близост до него не са установени редки и застрашени 

видове растителност.  

 

В близост до терена, включващ двата имота няма защитени територии. 

 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 по смисъла на ЗБР за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

- BG0001030  „Родопи-Западни”  

- BG0001386  „Яденица“  

Защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 по смисъла на ЗБР за 

опазване на дивите птици 

      -  BG0002063 „ Западни Родопи“  

            Няма засегнати елементи от Националната екологична мрежа. Площадката на ИП не 

попада  в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа (НЕМ) 

„НАТУРА 2000” съгласно Закона за биологичното разнообразие и в границите на защитени 

територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ). Най-близко 

разположените защитени зони са  BG0001030  „Родопи-Западни” и BG0002063 „ Западни 

Родопи“, от която имотът  отстои на не по-малко от 3,32 км. 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

            Имотът, обект на настоящото ИП попадат в зона с антропогенни ландшафти,  

резултат от човешката дейност, която променя в различна степен някои от природните 

компоненти, формирайки техния специфичен характер и структура. Те са обект на 

рационално използване на природните ресурси и опазването на природата. Обхващат 

различно променени от стопанската, строителната и културната дейност на човека 

природни условия и имат нееднозначни взаимоотношения и взаимовлияния със 

съществуващия растителен и животински свят. Площадката се намира в регулацията на 

гр.Велинград., с реализирано строителство и благоустроена. 

            Уязвимостта на ландшафтите се определя от риска от деструкция, нарушаване на 

функционирането им, свръхползване и пренатоварване. Реализацията на ИП не 

представлява такъв риск и като цяло ландшафтите няма да добият коренно нов облик , а ще 

останат антропогенен тип. Въздействието ще бъде основно от естетически хапактер. 

В  близост до имотите не се намират обекти с историческа или архитектурна  

стойност, както и художествени недвижими културни ценности. 

 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
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В съседство и близост на възможно въздействие с имотите няма зони или обекти със 

специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 

 

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. 

  Въздействие върху хората и тяхното здраве: 

 Не се очаква инвестиционното предложение да влияе върху хората и тяхното здраве. 

Действащата площадка за третиране на отпадъци и предвиденото с ИП разширение са 

разположени в обособена промишлена зона на територията на бивш стопански двор. Най-близко 

разположените жилищни сгради са на отстояние повече от 700 м от обекта.  

 Характерът на инвестицията и нейното местоположение не предполагат въздействие върху 

хората и тяхното здраве. При реализацията на ИП и експлоатацията обекта няма да бъдат 

използвани суровини и материали, както и да се отделят емисии, оказващи влияние върху хората и 

тяхното здраве. 

Въздейстиве върху земеползването и материалните активи 

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в устройствена зона, определена за 

извършване на производствени и складови дейности и е допустимо съгласно Общия устройствен 

план на община Велинград. Реализацията няма да окаже непосредствено негативно въздействие 

върху земеползването и материалните активи, предвид характера на дейностите, 

местоположението и обектите, осъществени и предвидени по пран за осъществяване в съседните 

имоти. 

Въздейстиве върху атмосферен въздух и атмосфера: 

  Инвестиционното предложение не предвижда неподвижни източници на емисии. 

Не се очаква замърсяване на въздуха, тъй като площадката няма организиран източник на 

емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. Неорганизираните емисии са 

незначителни, получени от автомобилния транспорт по време на експлоатацията при 

товаро-разтоварни дейности и не създават условия за замърсяване на околната среда. Няма 

да повлияят на качеството на атмосферния въздух в района, който представлява важен и 

натоварен пътен възел от републиканската пътна мрежа.  

 Въздействие върху водите: 

Водоснабдяване и канализация: 

1) Водоснабдяване. Осъществява се от общинската водопреносна мрежа и е 

реализирано на действащата площадка.  

2) Битово-фекални отпадъчни води  
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Битово-фекалните води се отвеждат в градската канализация. Те са силно ограничени като 

количество, предвид дейността и малък брой на персонала. Не се придвижда заустване във 

водоприемник.  

3) Атмосферни води 

 Не се предполага влияние на инвестиционното предложение върху атмосферните 

води в района. Те ще запазят естествените си движения. 

 В североизточнатаа част на имота е изграден каломаслоуловител за пречистване 

на площадковите (атмосферните) води от терена. Характерът на инвестиционното 

предложение не предполага въздействие върху повърхностните и поземни води в района на 

инвестиционното предложение. 

           Не се придвижда заустване във водоприемник. Няма да се формират промишлени 

отпадъчни води. 

 

Въздействие върху почвата: 

Не се предполага отрицателно въздействие върху почвите в района на 

инвестиционното предложение. Хумусният слой в имота е отнет предварително и върху тях 

няма да бъде оказвано въздействие при реализиране на инвестиционното предложение. То 

няма да оказва влияние и върху почвите в съседните имоти. 

 

 Въздействие върху геоложка основа, минерално разнообразие и земни недра: 

 Характерът на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху 

геоложката основа, минералното разнообразие, земните недра. Ето защо не може да се 

приеме, че реализацията на ИП ще окаже въздействието върху тези природни компоненти. 

Въздействие върху биологичното разнообразие: 

Настоящето инвестиционно предложение няма да оказва влияние върху 

биологичното разнообразие в района, както и върху отделни негови елементи. На 

територията на обекта не се локализират елементи на естествено биоразнообразие. 

Инвестиционното предложение няма да оказва влияние върху биоразнообразието в 

съседните имоти. Синантропните видове в района на инвестиционното предложение няма 

да бъдет повлияни, тъй като инвестицията ще се реализира в промишлена зона, 

разположена в края на населеното място и в близост до основна пътна артерия в община 

Велинград, където от десетилетия се осъществяват различни търговски, производствени и 

други дейности.  

Шум и вибрации: 

При реализиране на ИП, шумовата характеристика на района няма да се промени, 

тъй като дейностите по третиране на отпадъците не са източник на значими шумови 

натоварвания. 

Шумовото натоварване в околната среда от дейността на площадката се очаква да е в 

рамките на допустимите стойности. Зоната, в която се предвижда осъществяването на 

инвестиционното намерение, е „Пп” – предимно производствена и допустимите нива на 

шума са 70 dB. Самото производство на бетонови смеси и подаването на суровините става в 

затворена инсталация, автоматично, което се характеризира с нива на шума от порядъка на 

50 dB.  
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Ландшафт: 

Няма да има промени в ландшафта и няма да се промени екологичното равновесие в 

района. 

Теренът е равнинен, в близост до изграден и в експлоатация републикански път, част 

от градската пътна мрежа на Велинград. Площадката е оградена и благоустроена. Няма да 

се извършват строителни работи.  

Антропогенните фактори оказват влияние върху характера на ландшафта не само със 

степента на намеса, участие и въздействие, но и с определяне на водещите функции на 

локалната територия. Не се очакват промени в ландшафтните доминанти.  

С реализиране на инвестиционното намерение не се очакват изменения в основната 

структура и функционирането на ландшафтите. Не се очаква отрицателно въздействие 

върху ландшафтните характеристики в района. 

Защитени видове, територии и обекти с различно значение – археологично, 

историческо и културно: 

На територията на инвестиционното предложение досега не са установявани 

защитени растителни и животински видове, местообитания на видове и природни 

местообитания по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и не се очаква 

локализирането на такива. В този смисъл не се очаква инвестиционното предложение да има 

въздействие върху тях. Не засяга архитектурни и художествени недвижими културни 

ценности, както и паметници на културно-историческото наследство.  

При спазване на законовите норми за управление на отпадъците и опазване на 

околната среда, не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда, 

човешкото здраве, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

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

разположените в близост до инвестиционното предложение.         

          Площадката на ИП не попада  в границите на защитени зони от Националната 

екологична мрежа (НЕМ) „НАТУРА 2000” съгласно Закона за биологичното разнообразие 

и в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии (ЗЗТ). Най-близко разположените защитени зони са  BG0001030  „Родопи-

Западни” и BG0002063 „ Западни Родопи“, от която имотът  отстои на не по-малко от 3,32 

км. 

          Реализирането на инвестиционното предложение няма пряко или косвено да засегне 

елементи от НЕМ, тъй като е извън територията на защитени зони и защитени територии, 

както и на местообитания на приоритетни бозайници, птици, растителни видове и 

хабитати. 

          С реализацияна на инвестиционното предложение не се засягат елементи на 

Националната екологична мрежа. 

          Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат 

до: 

         - пряко или косвено увреждане на природни местообитания и местообитания на 

видове предмет на опазване на защитени зони в мрежата „Натура 2000“; 

http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000578&siteType=HabitatDirective
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         - няма да доведат до нарушаване целостта, структурата и функциите на защитени 

зони от мрежа „Натура 2000“; 

         - няма да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху защитени зони от 

„Натура 2000“. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31 на Закона за биологичното 

разнообразие и чл.2, ал.1,т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на затитените зони. 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

 Не се очакват последици от изпълнението на ИП. Риск от големи аварии или 

бедствия може да има, само при земетресение с висок магнитуд по Рихтер или при 

наводнение.  

 Известно е така нареченото Велинградското земетресение, което се случва в 4:23 ч. 

на 3 ноември 1977 г. Магнитудът на земетресението е средно от 7-а степен по скалата на 

Медведев-Шпонхойер-Карник. В различните квартали на Велинград магнитудът е 

различен – от 5-а до 9-а степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник. Районън е 

земетръсен, но силата на трусовете е не повече от 3,1 по скалата на Рихтер. Въпреки това 

всяко едно строителство в района е съобразено със земетресението от 1977г. и 

изискванията за устойчивост на земетръс са завишени. 

 Най-силните земетресения в близост до община Велинград са проявени 

североизточно от Кърджали на 20.02.2006 г с магнитуд 4,7, източно от Смолян на 

02.02.2007 г с магнитуд 4,3, Пловдив и Асеновград на  06.04. 2002 г с магнитуд  4,0 и  др. 

Съгласно изискванията за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони 

всички селища в община Велинград са в район с очаквани земетръсни въздействия  с 

интензивност от IX степен със сеизмичен коефициент Кс = 0,27, който е сеизмичен район с 

референтното максимално ускорение 0,23 g за период на повторяемост от 475 години. 

Извършеното строителство на площадката е ниско и е съобразено с всички норми, 

изискващи се за района. Обектът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е 

въведен в експлоатация със съответното удостоверение по реда на ЗУТ. Ново строителство 

и монтажни работи няма да се извършват.  

             Инвестиционното предложение се намира извън райони със значителен 

потенциален риск от свлачища и/или срутища и не попада в зони, които могат да бъдат 

засегнати от ерозионни процеси.  

            Инвестиционното предложение не попада в  райони с открит карс. 

            Имотът, в който ще се реализира настоящето инвестиционното предложение  не 

засяга терени с потенциална опасност от слягане и пропадане над изоставени минни 

изработки, както и  находища за открит добив на подземни богатства, включени в 

Националния баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства. 

            

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%B9%D0%B5%D1%80-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху 

хората, здравето им, флората и фауната, почвите, земеползване, материалните активи, 

хидрологията и качеството на водите, качеството на въздуха, климата, шума и вибрациите, 

ландшафта, историческите и културни паметници и взаимовръзката между тях.  

При експлоатацията на обекта, предмет на инвестиционното предложение за 

извършване на дейности с отпадъци и при спазване на изискванията за дейности с опасни и 

неопасни отпадъци, не се очаква наличие на замърсявания и отрицателно въздействие 

върху компонентите на околната среда.  

При упражняване на предвидените дейности и услуги, няма източници на вредности, 

представляващи опасност за околната среда.  

Възможното въздействие върху околната среда ще е пряко и краткотрайно, обхватът 

ще е локализиран в огражденията на площадката. Вероятността на появата ще е еднократна, 

ограничена във времето и кумулативен ефект не се очаква. Трансграничен характер на 

въздействието не се очаква. 

При реализацията, предвидената дейност ще окаже пряко положително 

въздействие по отношение на фактора отпадъци. Ще се създаде възможност за 

оползотворяване на отпадъци като летяща пепел и стъкло.  

Може да се очаква пряко краткотрайно въздействие по отношение на фактора шум. 

Шумовото натоварване в околната среда от предвидените дейности се  характеризира с 

нива на шума около 50 dB. От товаро-разтоварните работи са възможни нива на шумово 

натоварване не по-големи от 50-55 dB и то в много малки интервали, т.е временно 

въздействие.  

От дейността не се очаква отрицателно въздействие върху нито един от 

компонентите на околната среда, както и нейните фактори. Не се очаква кумулативен 

ефект, както и трансграничен мащаб на въздействие.  

              

Въздух: Степен на въздействие: пряко, краткотрайно, непостоянно и периодично /в 

периодите на доставки и товаро-разтоварни дейности/, незначително, неравномерно, с малка 

интензивност, локално /в границите на площадката/, без акумулиращ ефект, обратимо. 

Води: Степен на въздействие: непряко, локално /в границите на имота/, периодично, 

краткотрайно и незначително /в периодите на валеж/, непостоянно, неравномерно, без 

акумулиращ ефект, обратимо. 

Земи и почви: Степен на въздействие: непряко, локално /в границите на имотите/, 

постоянно; еднократно, равномерно, без акумулиращ ефект, необратимо. При спазване на 

санитарно - хигиенните изисквания за експлоатацията на обекта от този вид не се очаква 

промяна в почвеното покритие на съседните площи. 

Растителност: Степен на въздействие: - непряко, непостоянно, незначително, с 

малка интензивност, без акумулиращ ефект, обратимо.  
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Шум: Степен на въздействие: - ниско; обхват - локален /в границите на имота/, 

върху територията на площадката, честота - периодично, краткотрайно, без акумулиращ 

ефект, обратимо. 

Ландшафт:Степен на въздействие - ниско; обхват - локален, върху територията на 

площадката и около нея, честота – постоянно по време на експлоатацията. 

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.). 

Реализацията на инвестиционното предложение не включва усвояване на нови 

площи и ново строителство. Площадката е застроена, брагоустроена и с необходимите 

разрешения за ползване.  Няма основание и индикации да се счита, че ще има засегнати 

цели населини места. Извършването на предвидените дейности няма да засегне жилищни 

райони и обекти със хигиенна защита.  Засегнато население -  работници, клиенти и 

собственици на съседни промишлени обекти в индустриалната зона. 

Имотът граничат с други промишлени обекти и жилищните сгради  са отдалечени на 

повече от 700 м. Дейността ще бъде ограничена върху застроена вече площ. 

Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на пътно-транспортна 

обстановка и безопасност на потока от хора и превозни средства . 

           При   реализирането   на   инвестиционното намерение не се очаква да има пряко или 

косвено засегнато население. Не се очакват заболявания, свързани с работа, повишен 

шумов фон или неблагоприятен микроклимат в  района на площадката. 

          Потенциалният здравен риск за работещите в обекта е има само при системно 

неспазване на инструкциите  за хигиена и безопасност на труд. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.  

С реализацията на инвестиционното предложение и при спазване на изискванията на 

екологичното законодателство не се очаква поява на отрицателно въздействие върху 

компонентите на околната среда, качествата на селищната среда и здравето на хората. 

А) въздействие върху хората и тяхното здраве  

Не се очаква инвестиционното предложение да влияе върху хората и тяхното здраве. Най-

близко разположените жилищни сгради са на отстояние около 750 м от обекта. Характерът на 

инвестицията и нейното местоположение не предполагат въздействие върху хората и тяхното 

здраве. При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да бъдат 

използвани суровини и материали и няма да се генерират отпадъци и емисии, оказващи влияние 

върху хората и тяхното здраве.  

Б) въздейстиве върху земеползването и материалните активи 

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в устройствена зона „Пп” – 

предимно производствена и няма да окаже въздействие върху земеползването и материалните 
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активи, предвид характера на дейностите, местоположението и дейностите, осъществяващи се в 

съседните имоти. 

В) атмосферен въздух и атмосфера: 

Инвестиционното предложение не предвижда неподвижни източници на емисии. 

Основен източник на въздействие е от разпрашаване, получено от автомобилния 

транспорт при товаро-разтоварни дейности. Тази дейност ще се осъществява 

периодично при доставка на цимент, пепел и отпадъци от стъкло. 

Г) води  

Осъществява се от общинската водопреносна мрежа. Битово-фекалните води се 

отвеждат в градска канализа;ция. Отпадните води от миенето на стъклени опакъвки ще 

преминават през ЛПСОВ и ще се отвеждат към градската канализация. Не се предполага 

влияние на инвестиционното предложение върху атмосферните води в района. Те ще 

запазят естествените си движения и ще постъпват върху територията на 

инвестиционното предложение, откъдето ще преминават през локално пречиствателно 

съоръжение – каломаслоуловител.  

Характерът на инвестиционното предложение и предвиденото пречистване на 

площадковите води с оглед предовратяване на замърсяване с неразтворени вещества, не 

предполагат въздействие върху повърхностните и поземни води в района на 

инвестиционното предложение.  

Д) почви  

Не се предполага отрицателно въздействие върху почвите в района на 

инвестиционното предложение. Хумусният слой в имотите е отнет предварително и върху 

тях няма да бъде оказвано въздействие при строителството и експлоатацията на 

инвестиционното предложение. То няма да оказва влияние и върху почвите в съседните 

имоти. 

Е) геоложка основа, минерално разнообразие и земни недра 

Характерът на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху 

геоложката основа, минералното  разнообразие, земните недра. Ето защо не може да бъде 

оценено въздействието върху тези природни компоненти. 

Ж) биоразнообразие  

Настоящето инвестиционно предложение няма да оказва влияние върху 

биоразнообразието в района, както и върху отделни негови елементи. На територията на 

обекта не се локализират елементи на естественно биоразнообразие /единственно някои 

синантропни животински видове/ и не може да се очаква в бъдеще присъствие на такова. 

Инвестиционното предложение няма да оказва влияние върху биоразнообразието в 

съседните имоти. Синантропните видове в района на инвестиционното предложение няма 

да бъдет повлияни, тъй като инвестицията ще се реализира в промишлена зона, в бизост до 
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важна пътна артерия, където от десетилетия се осъществяват различни производствени и 

други дейности и видовете са се приспособили към тях. Растителният свят е представен 

единствено от рудерални видове, които няма да бъдат повлияни от дейността.  

З) вредни физични фактори  

            Шумовото натоварване в околната среда от дейността на площадката се очаква 

да е в рамките на допустимите стойности. Зоната, в която се предвижда осъществяването на 

инвестиционното намерение е допустима за извършване на производствени и складови 

дейности. Допустимите нива на шума са 70 dB. Самото производство на бетонови смеси и 

подаването на суровините става в затворена инсталация, автоматично, което се 

характеризира с нива на шума от порядъка на 50 dB.  Местата за извършването им са 

определени във вътрешността на площадката, което предотвратява  разпространяването на 

шума в съседни зони и имоти. 

И) ландшафт 

Бетоновият възел и вече реализиран, а настоящето инвестиционно предложение има 

за цел да замени част от традиционните суровини за бетон с отпадъчни такива – летяща 

пепел и отпадъци от стъкло. Антропогенните фактори оказват влияние върху характера на 

ландшафта не само със степента на намеса, участие и въздействие, но и с определяне на 

водещите функции на локалната територията. В района процесът на изграждане е завършен 

и е свързан с временна промяна в цялостното състояние на околната среда без промяна на 

структурата на ландшафта (тя съществува и остава). Не се очакват промени в 

ландшафтните доминанти.  

С реализиране на инвестиционното намерение не се очакват изменения в основната 

структурата и функционирането на ландшафтите. Не се очаква отрицателно въздействие 

върху ландшафтните характеристики в района. 

 

Й) защитени видове, територии и обекти с различно значение – археологично, 

историческо и културно  

 На територията на инвестиционното предложение досега не са установявани 

защитени растителни и животински видове, местообитания на видове и природни 

местообитания по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и не се очаква 

локализирането на такива. В този смисъл не се очаква инвестиционното предложение да има 

въздействие върху тях. Същото се отнася и за обекти – защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии и паметници на културно-историческото наследство.  

 Вероятността от поява на въздействие е еднократна, силно ограничена във времето и 

периодична  при експлоатацията и поддръжката на обекта. 

Не се очаква влошаването на качеството на природните ресурси вследствие на 

функционирането на обекта, т.като дейността  е ограничена в рамките на отредената за това 

площадка. 

Не се очаква отделянето  на  емисии от вредни  вещества  във въздуха  в резултат на 

функционирането на обекта. Интензивността на въздействието от функционирането на 
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обекта  е постоянна. Всички действия ще се извършват единствено и само в рамките на 

площадката. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

               От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху 

хората, здравето им, флората и фауната, почвите, земеползване, материалните активи, 

хидрологията и качеството на водите, качеството на въздуха, климата, шума и вибрациите, 

ландшафта, историческите и културни паметници и взаимовръзката между тях. 

              При реализацията на инвестицинното предложение е възможно неорганизирано 

увеличаване на съдържанието на прах в атмосферния въздух, вследствие товаро-

разтоварни дейности. Въздействието върху атмосферния въздух ще бъде краткотрайно и 

локализирано в огражденията на площадката, около сътветния участък на работа. Този вид 

замърсяване няма кумулативен ефект. 

           При експлоатацията на обекта, предмет на инвестиционното предложение за 

извършване на дейности с отпадъци  и при спазване на изискванията за дейности с опасни и 

неопасни отпадъци, не се очаква наличие на замърсявания и отрицателно въздействие 

върху компонентите на околната среда. 

           Възможното въздействие върху ОС е пряко и краткотрайно, обхватът е локализиран в 

огражденията на площадката. Вероятността на появата е еднократна, ограничена във времето и 

кумулативен ефект не се очаква. Трансграничен характер на въздействието няма. 

При реализацията, предвидената дейност ще окаже пряко положително 

въздействие по отношение на фактора отпадъци. Ще се създаде възможност за 

оползотворяване на определени количества отпадъци в производството на бетонови смеси.  

Може да се очаква пряко краткотрайно въздействие по отношение на фактора 

шум. Шумовото натоварване в околната среда от предвидените дейности се  характеризира 

с нива на шума около  50 dB. От товаро-разтоварните работи са възможни нива на шумово 

натоварване не по-големи от 55 dB и то в много малки интервали, т.е временно 

въздействие. Шумоизолационните качества на масивните постройки  предотвратяват 

разпространяването на шума в съседни зони и имоти. 

От дейността не се очаква отрицателно въздействие върху нито един от 

компонентите на околната среда, както и нейните фактори. Не се очаква кумулативен 

ефект, както и транграничен мащаб на въздействие.  

 

7.1.Вероятност на поява на въздействието - ниска  

7.2.Продължителност, честота и обратимост на въздействието - ниска  

 

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

инвестиционни предложения.        
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          Въздействие върху ОС от експлоатацията на обекта  не се очаква, обхватът е 

локализиран в огражденията на площадката. Вероятността на появата е еднократна, 

ограничена във времето и то само при извършване на товаро-разтоварни дейности. 

          Кумулативен ефект не се очаква. Трансграничен характер на въздействието няма. 

          ИП включва разширение на дейността на бетоновия център с използването на 

отпадъци от летяща пепел и отпадъци от стъкло. Не се предвижда ново строителство и 

използване на площи извън имота. На практика няма разширение/увеличение на капацитета 

на работещата инсталация.  

Площадката на обекта е с висока масивна ограда и видеонаблюдение. Има поставено  

непропускливо покритие и изградено локално пречиствателно съоръжение – 

каломаслоуловител. На площадката се извършват и други дейности като арматурни 

заготовки и дейности с ОЧЦМ,ИУМПС, отпадъци от опаковки. Има офис сгради и кантар.   

Процесите, извършвани на обекта не са свързани с отделяне на емисии от вредни 

вещества във въздуха. Емисиите, получени при експлоатацията на обекта, не дават 

основание както по количество, така и по състав да се счита, че ще повлияят върху 

качествата на атмосферния въздух, както в регионален, така и в локален мащаб. 

Не се очаква негативно въздействие върху качествата на повъхностните и подземни 

води в района, тъй като отпадъчните и дъждовни води се отвеждат в градската 

канализация.. 

Дейностите, извършвани на площадката няма да доведат до значително замърсяване и 

дискомфорт на околната среда и няма да се отделят шум и вибрации над допустимите 

норми.  

         Не се очаква комбинирането с въздействие на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения, които да окажат негативен ефект върху околната среда.  

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Проектните решения на инвестиционното намерение ще бъдат съобразени с 

архитектурно- градоустройствените  параметри за разглежданата дейност.  

           Възложителят ще изготви авариен план и инструкции за действия при възникване на 

евентуални пожари, бедствия и аварийни ситуации. Ще бъдат осигурени аптечки с 

лекарства за първа помощ, табели за ПБ и аварийни изходи. В обекта ще се предвидят 

необходимите противо-пожарни съоръжения. Ще се предвидят всички необходими условия 

реализацията на ИП и безопасна експлоатация. 

Възможността за ефективно намаляване на въздействията с цел  предотвратяване, 

намаляване на отрицателните последици и недопускане на негативни въздействия върху 

отделните компоненти на околната среда и човешкото здраве, трябва да се следва във 

всички етапи от реализацията и експлоатацията на автосервиза и на центъра за 

разкомплектоване. Ще се предприеме следното: 

 Определяне на зоните за складиране и съхранение на материали и отпадъци; 
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 Осигуряване на денонощна охрана на обекта; 

 Поддръжка и редовно почистване на площадката и локалното съоръжение за 

пречистване на площадкови води; 

 Осигуряване и повишаване на квалификацията на обслужващия персонал; 

 Получаване на разрешение за извършване на дейности, съгласно изискванията 

на Закона за управление на отпадъците; 

 Сключване на договори за предаване на отпадъците за следващо третиране на 

други лица, съгласно условията и изискванията на ЗУО. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

          Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, не се 

очакват трансгранични въздействия.  

 Въздействията върху околната среда от реализацията на инвестиционното 

предложение също нямат трансграничен характер. 

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. 

           Предвидените мерки за предотвратяване, намаляване на отрицателните последици и 

недопускане на негативни въздействия върху отделните компоненти на околната среда и 

човешкото здраве се отнасят за съответните етапи от реализацията на разглеждания обект: 

№ Мерки 

 

Период на 

изпълнение 

Резултат 

                                   Атмосферен въздух   

1 Поддържане на график за редов- 

но измиване на входно-изходното 

зона на площадката  

 

Експлоатация Ограничаване разпростра- 

нението на прахови емисии от 

натоварения републикански път 

2 Квалифициран обслужващ пер- 

сонал 

Експлоатация Недопускане на аварии, 

съответно замърсяване на 

въздуха от дефектирали 

машини и съоръжения 

 Подземни и повърхностни води, 

земи и почви 

  

3 Да се поддържат в изправност 

наличните В и К проводи и съо- 

ръжения 

Експлоатация Опазване от замърсяване 

на почвите и водите 

4 Техническа поддръжка на 

съоръженията за дъждовни и БФВ 

.  

 Запазване на ходроморфологичния, 

екологичен и химичен статус на 

водните тела. 

5 Да не се допуска  Предпазване на подземните води от 
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нерегламентирано съхраняване и 

друга форма на неконтролирано 

третиране на отпадъци 

замърсяване. 

 Отпадъци   

6 Определяне на подходящо място 

за предварително съхраняване на 

отпадъците в подходящи за целта 

съдове 

експлоатация Минимизиране отрица- 

телния ефект от отпадъци- 

7 Определяне на подходящо място 

за  съхраняване на получените 

отпадъците от стъкло и 

осигуряване на подходящи за 

целта съдове 

експлоатация Минимизиране отрица- 

телния ефект от отпадъци- 

8  Разделно събиране на 

оползотворими и неоползотворими 

отпадъците в съответствие с 

притежаваните свойства и вид 

експлоатация Екологосъобразно опол- 

зотворяване на отпадъците 

9 Сключване на договори с опра- 

вомощени фирми за последващо 

третиране/транспортирне на 

отпадъците от обекта 

експлоатация Изпълнение на 

изискванията на ЗУО 

10 Осигуряване на ограда, 

видеонаблюдение и денонощна 

охрана 

експлоатация Минимизиране отрицател- 

ния ефект от отпадъците 

 Вредни физични фактори, шум, 

вибрации 

  

11 Поддръжка  на гладка 

бетонова/асфалтобетонова 

непропусклива настилка 

експлоатация Намаляване на шумовото 

натоварване 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

 

                  Същесвуващите ползватели на имоти в района в съседство на обекта са уведомени, 

съгласно изискванията на чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

ОВОС. Няма проявен обществен интерес към инвестиционното предложение. Няма жалби 

и несъгласие с реализиране на инициативата на посочаната от инвеститора площадка.                     

Писмено е уведомен кмета на община Велинград, на чиято територия ще се реализира 

инвестиционното намерение, в чиито граници са имотите.  Засегнатото население е 

уведомено чрез публикация и обяви в съответната община и района на бетоновия възел. 

Към момента на представяне на документацията в РИОСВ- Пазарджик не са изразени устно 

или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на ИП. 

   

                                                                                        Възложител: ......................... 

                                                                                                         (подпис) 


