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ИСКАНЕ  

за  преценяване  на  необходимостта  от  извърип ;ане  на  оценка  на  въздействието  върху  

околната  среда  (ОВОС ) 

ОТ  "Агро  ВЕ" ЕООД , ЕИК : 200233581 

ГРАД  СОФИЯ , ОБЛ . СUФИЯ , р-н  „Оброчище ", ул ."Бачо  Киро ", Ns26-28-30 

ПИ  36419.189.19, с.Карапелнт , общ .Добричка  

Пълен  пощенски  адрес : грац  Добрич  HK 9300, ул . „Суха  река" Ns 2QA, к-с  

„Приказките ", община  Добрич , област  Добрич  

(седаяии lе  и  единен  Телефон , факс  и  ел . поща  (е-mail): те;г . 

Управител  или  изпълнителен  директор  на  фирмата  възложител : 	_ Багдасарян  

УВАЖАЕМА  Г-ЖО  ДИРЕКТОР , 

Моля  да  ми  бъде  издадено  рептение  за  преценяване  на  необходимост rа  от  нзвършване  

на  ОВОС  за  Инвестициоиното  предложенне  за  Обект: "Дестилерня  за  

производетво  іia иас .iо  от  етеричио  маслеии  култури  " по  плана  на  с. Карапелит , 

обл . Добрнч  в  ПИ  36-й 9.189.19, с  начнн  на  трайно  ползване  „за  стопанскн  двор", с  

обща  площ  14 552 кв . м. 

Във  връзка  с  Ваш  Bz. Ns26-00-4044/А1/02.06 .2021 г ., Ви  vве ;iоияваѕі , че  

собrгвеникът  иа  имот  ПИ  36419.189.19, „КАБАКУМ  ГРУП  — ИМПОРТ  

ЕКСПОРТ " ЕООД  е  учреднл  ираво  на  rгроеж  на  „АГРО -ВЕ" ЕООД . Собrгвеник  

н  управител  на  фнрмите  е .__. Багдасарян . 

(посочва  се  характерът  на  инвестигц3онното  предложеяие , в  т.ч . дали  е  за  ново  

инвестиционно  предложение  и/ялн  за  разпирение  или  нзменение  на  инвестиционно  

преддожение  съгласяо  приложение  Nq 1 или  приложение  Ns 2 към  ЗООС ) 



Прилагам : 

1.Информацията  по  приложение  Ns 2 към  чл . б  от  Наредбата  за  условията  и  реда  за  

извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  от  наредбата  - един  

екземпляр  на  хартиен  носител  и  един  екземпляр  на  електронен  носител . 

2. Информация  за  датата  и  начина  на  заплащаие  на  дължимата  такса  по  Тарифата . 

3. Оценка  по  чл . 99а  ЗООС  (в  случаите  по  чл . 118, ал . 2 ЗООС ) - един  екземпляр  на  

хартиен  носител  и  един  екземпляр  на  електронен  носител . 

4. Информация  и  оценка  по  чл . 996, an. 1 ЗООС  (в  случаите  по  чл . 109, ап . 4 ЗООС ) - 

един  екземпляр  на  хартиен  ыосител  и  един  екземпляр  на  електронен  носител . 

J Желая  решението  да  бъде  издадено  в  електронна  форма  и  изпратено  на  посочения  

адрес  на  електронна  поща . 

❑ Желая  да  получавам  електронна  кореспондеиция  във  връзка  с  предоставяната  

услуга  на  посочения  от  мен  адрес  на  електронна  поща . 

Дата : Юни  2021 г . 	 Уведомител :  

(подпис) 



ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРЕЦЕНЯВАНЕ  НЕОБХОДИМОСТТА  ОТ  ОВОС  
на  инвестиционно  намерение  за  изграждане  на  инсталация  за  изваряване  на  масло  от  етерично  маслени  култури  

в  ПИ  36419.189 .19, по  плана  на  с . Карапелит , общ . Добричка  

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРЕЦЕНЯВАНЕ  НЕОБХОДИМОСТТА  ОТ  ОВОС  НА  

ИНВЕСТИЦИОННО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  ИЗГРАЖДАНЕ  НА  „ИНСТАЛАЦИЯ  ЗА  

ИЗВАРЯВАНЕ  НА  МАСЛО  ОТ  ЕТЕРИЧНО  МАСЛЕНИ  КУЛТУРИ " В  ИМОТ  

HH 36419.189.19, с  начин  на  трайно  ползване  за  „стопански  двор ", по  плана  на  с .Карапелит , 

общ . Добричка . 

I. llнформация  за  контакт  с  възложителя : 

1. Име , ЕГН , местожителство , гражданство  на  възложителя - физическо  лице , седалище  и  

единен  идентификационен  номер  на  юридическото  лице . 

Възложител  на  инвестиционното  предложение : „АГРО -ВЕ" ЕООД  

2. Пощенски  адрес  за  кореспонденция : 

гр . София , бул ."Витоша" Ns 90, ет . 5, ап . 6, район  «Триадииа » , 

Чрез  пълномощник : : 	 Багдасарян  

З. Телефон  за  контакт : 

e-m a і  І : 

4. Лице  за  контакт : 

— 	-- 	• Багдасарян  . 	 ~ 	 . .   

[[. Резюме  на  инвестиционното  предложение : 

1. Характеристика  на  инвестиционното  предложение  

Информацията  за  инвестиционното  предложение  е  изготвена  в  сьответствие  с  изискванията  

на  ЗООС  и  на  основание  чл . 81, ал . 1, т . 2 е  съобразена  с  критериите  заложени  в  чл . 93, ал . 4 

от  ЗООС . 

Инвестиционното  предложение  попада  в  Приложение  2 на  ЗООС , т . 7, буква  "а". 

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

оформление  на  инвестиционното  предложение  в  неговата  цялост ; 

Обект  „ДЕСТИЛЕРИЯ " - съоръжение  за  производство  на  етерични  масла  чрез  парна  

дестилация  на  тревна  маса  сьс  сьответната  инфраструктура  върху  върху  имот  с  ПИ  

36419.189.19, по  плана  на  с .Карапелит , общ . Добричка , обл .Добрич . 

По  сьщество  инвестиционно  предложение  представлява : "Дестилерия  за  производство  на  

масло  от  етерично  маслени  култури  " по  плана  на  с . Карапелит , обл . Добрич  н  11 И  

36419.189.19, с  начин  на  трайно  ползване  „за  стопански  двор", с  обща  площ  14 552 кн . Ni, 



ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРЕЦЕНЯВАНЕ  НЕОБХОДИМОСТТА  ОТ  ОВОС  
на  инвестиционно  намерение  за  изграждане  на  инсталация  за  изваряване  на  масло  от  етерично  маслени  култури  

в  ПИ  36419.189 .19, по  плана  на  с . Карапелит , общ . Добричка  

находящ  се  в  землището  на  с . Карапелит , общ . Добричка , обл . Добрич . 

Площадкови  мрежи  - пренос  на  технологична  вода  между  сьоръжението  и  охладителна  

кула/резервоар  вода . 

'о ) взаимовръзка  и  кумулиране  с  други  съществуващи  и /или  одобрени  инвестиционни  

предложения ; 

I1a инвеститора  не  са  известни  други  инвестиционни  предложения  в  процес  на  
разработване  и  одобряване , в  непосредствена  близост  до  посочената  територия . 

в) използване  на  природни  ресурси  по  време  на  строителството  и  експлоатацията  на  

земните  недра , почвите , водите  и  на  биологичното  разнообразие ; 

Реanизацията  и  експлоатацията  на  инвестационното  предложение  не  е  свързана  с  
използването  на  значителни  количества  природни  ресурси . 

През  строителния  период  ще  се  използват  ограничени  количества  от  следните  природни  
ресурси , енергиини  източници , суровини  и  материanи : електроенергия  за  захранване  на  

строителните  машини  и  строителната  база ; дизелово  гориво  за  строителната  механизация ; 

инертни  материanи  (пяськ  и  трошен  камък  за  направа  на  бетон ); цимент  за  бетон  и  замазки ; 

вода  за  направа  на  бетон  и  замазки ; вода  за  питейно -битови  нужди  на  работещите  в  обекта ; 

армировъчна  стомана ; дървен  матери an; материanи  за  метanни  конструкции ; пластмаса  и  

пластмасови  изделия . Материanите  за  строителството  ще  бъдат  доставени  от  сьответните  
специanизирани  фирми . 

В  процеса  на  експлоатация  основно  ще  се  използва  електроенергия  и  вода . 

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

води ; 

Генерирани  отпадъци  по  време  на  монтажните  дейности : 

• Изкопани  земни  маси , несьдържащи  опасни  вещества , код  17 05 06, в  това  число : 

➢ 	Хумусен  слой , в  процеса  на  усвояване  на  площадките  - изпълнение  на  

изкопи  за  изrраждане  на  фундамент . Хумусьт  ще  се  отнема  и  ще  се  сьхранява  на  

определена  площадка  в  рамките  на  отредения  терен  в  непосредствена  близост  до  
изкопа  и  ще  се  оползотвори  изцяло  при  обратното  покриване . 

Очакваното  общо  количество  от  хумус  е  около  3 мз . 

г~- --» 



ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРЕЦЕНЯВАНЕ  НЕОБХОДИМОСТТА  ОТ  ОВОС  
на  инвестиционно  намерение  за  изграждане  на  инсталация  за  изваряване  на  масло  от  етерично  маслени  култури  

в  ПИ  36419.189 .19, по  плана  на  с . Карапелит , общ . Добричка  

➢ 	Изкопни  маси  (пръст , камъни  и  др .) - при  изпълнение  на  изкопите  за  

изграждане  на  фундамента , ще  се  съхраняват  на  сьответната  площадката  и  ще  се  

използват  за  обратни  насипи  върху  фундамента . Излишната  земно -скална  маса  ще  се  

товари  по  време  на  изкопните  работи  и  извозва  на  депо , определено  от  кмета  на  
общината . 

Очаквано  общо  количество  около  20 мз . 

✓ Строителни  отпадъци  - Смеси  от  бетон , пяськ , чакъл , кофраж  и  др ., 

несъдържащи  опасни  вещества  (строителни  отпадъци ), код  17 01 07, които  ще  бъдат  

усвоени  при  изграждане  на  вътрешните  подходи . 

Очаквано  количество  - около  2 м 3 . 

✓ Метални  отпадъци  - Смеси  от  метали  (включително  техните  сплави ), код  17 

04, като  отпацъци , в  т .ч .: профили , винкели , арматура  и  строително  желязо , код  17 04 05. 

Металните  отпадъци  ще  се  генерират  по  време  на  строително -монтажните  работи . Основно  

ще  отпадат  винкели , шини , профили , строително  желязо , арматура  и  др . Ще  се  събират  и  

временно  съхраняват  на  определена  за  целта  площадка  до  предаване  на  физически  или  
юридически  лица , притежаващи  разрешение  за  дейностга  по  ЗУО . 

Очаквано  количество  - около  0.2 тона . 

✓ Твърди  битови  отпадъци  - Смесени  битови  отпадъци , код  20 03 01. Смесени  

битови  отпадъци  ще  се  образуват  от  жизнената  дейност  на  строителите . Отчитайки  

коефициента  на  неравномерност  (средно  на  ден  ще  работят  около  6 човека  - по  0,5 кг/човек ), 

очакваното  дневно  количество  на  битови  отпадъци  ще  бъде  около  3 кг . Отпадъците  ще  се  

сьбират  в  метални  контейнери , които  се  обслужват  от  общинската  система  за  

сметосьбиране  и  сметоизвозване . 

В  заключение , въздействието  на  отпадъците  върху  околната  среда  по  време  на  
строителството  на  инвестиционното  предложение  е  следното : 

• Незначително  като  характер ; 

• Пряко  като  въздействие ; 

• Локално  като  обхват ; 

• Краткотрайно  по  време ; 

• Временно  като  продължителност ; 

• Възстановимо ; 

• Без  кумулативен  и  комбиниран  ефект . 

г~- --» 



ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРЕЦЕНЯВАНЕ  НЕОБХОДИМОСТТА  ОТ  ОВОС  
на  инвестиционно  намерение  за  изграждане  на  инсталация  за  изваряване  на  масло  от  етерично  маслени  култури  

в  ПИ  36419.189 .19, по  плана  на  с . Карапелит , общ . Добричка  

Съ 'оиране , извозване , депониране  на  отпадъците , генерирани  по  време  на  

строителството  

Изкопните  земно -скални  маси  (пръст , камъни  и  др .) ц[е  се  сьхраняват  на  плоцtадката  и  

голяма  част  от  тях  (по -меката  пръст ) ц [е  се  използва  за  обратни  насипи  върху  
фундаментите , а  излишните  (по -скални  маси) ц[е  се  извозват  и  депонират  на  отреденото  от  

обцtинските  служби  депо . 

Смесите  от  отпадаши  строителни  материали , генерирани  по  време  на  строително - 

монтажните  работи , ц tе  се  събират  и  временно  сьхраняват  на  определена  за  целта  плоцtадка  

в  границите  на  имота  и  цtе  се  използват  за  укрепванията  на  вътрешно  - плоц[адковата  

пътната  основа . 

Металните  отпадъци , генерирани  по  време  на  строително -монтажните  работи  (основно  
винкели , шини , профили , строително  желязо , арматура  и  др .) ц [е  се  сьбират  и  временно  

сьхраняват  на  определена  за  целта  плоцхадка  до  предаване  на  физически  или  юридически  

лица , притежавац tи  разрешение  за  дейносгга  сьгласно  ЗУО . 

Смесените  битови  отпадъци , образувани  при  изпълнение  на  строително -монтажните  
дейности , от  жизнената  дейност  на  работец tите  ц[е  се  транспортират  от  фирмата  

обслужвац tа  организираното  сметоизвозване  в  обцiина  Добричка , за  депониране  на  депото  

за  неопасни  отпадъци  при  с .Стожер . 

Транспортна  схема  за  извозване  на  строителните  отпадъци . Необходимост  от  

временни  депа . 

Инвестииионното  предложение  предвижда  пренасяне  (транспортиране ) на  строителните  

отпадъци  от  фирмите  - изпълнители  и  подизпълнители  на  отделните  видове  СМР  на  обекта  

по  утвърдени  от  кмета  на  обц[ината  транспортна  схема , маршрут  и  график  до  определените  

депа  и  места , в  сьответствие  с  ЗУО . 

Инвестиционното  предложение  не  предвижда  временни  депа  на  плоц[адката . Строителните  

материали  цtе  се  доставят  директно  на  работните  плоцtадки  и  влагат  непосредствено  в  

предвидените  строителни  дейности . 

Строителните  отпадъци  своевременно  цхе  се  извозват  от  организацията , извършваща  

строителството  на  обекта , на  депо  определено  от  Кмета  на  обц tина  Добричка . 



ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРЕЦЕНЯВАНЕ  НЕОБХОДИМОСТТА  ОТ  ОВОС  
на  инвестиционно  намерение  за  изграждане  на  инсталация  за  изваряване  на  масло  от  етерично  маслени  култури  

в  ПИ  36419.189 .19, по  плана  на  с . Карапелит , общ . Добричка  

Генерирани  отпадъци  в  периода  на  експлоатация : 

• 	сварени  растителни  култури  - 02 01 03 отпадъци  от  растителни  тькани . Генерираният  

отпадък  може  да  бъде  предаван  за  оползотворяване , може  да  бъде  вложен  при  

производсгвото  на  екобрикети  (при  наличие  на  пазарен  интерес ), или  предлаган  като  фураж  

за  животни . 

• 	от  бракуване  на  метални  съоръжения , тръбопроводи , парапети  и  др . -17 04 05 желязо  

и  стомана . Този  вид  отпадък  ще  се  предава  на  фирми , притежаващи  сьответното  разрешение ; 

• 	смесени  битови  отпадъци  с  код  20 03 01, вследствие  дейностга  на  работещите  в  

дестилерията . 

От  законосьобразна  гледна  точка  е  необходимо  инвеститорът  да  сключи  договор  с  фирми , 

притежаващи  необходимото  Разрешение  по  ЗУО  за  извършване  на  дейности  с  тези  

отпадъци . 

При  правилното  сьбиране , съхранение  и  транспортиране  на  генерираните  отпадъци  е  видно , 

че  реализирането  на  инвестиционното  намерение  няма  да  натовари  и  замърси  околната  среда  

в  района  с  отпадъци . 

В  заключение , въздействието  на  отпадъците  върху  околната  среда  по  време  на  монтажните  

дейности : 

• Незначително  като  характер ; 

• Пряко  като  въздействие ; 

• Локапно  като  обхват ; 

• Краткотрайно  по  време ; 

• Временно  като  продължителност ; 

• Възстановимо ; 

• Без  кумулативен  и  комбиниран  ефект . 

Битовите  отпадни  води  от  имота  ще  се  заустват  във  водоплътна  черпателна  яма  с  

предполагаем  полезен  обем  V- 40 м3, стоманобетонова , вкопана  в  рамките  на  имота  (в  

разрешените  строителни  граници ), след  преминаването  им  през  локапно  пречиствателно  

сьоръжение . Битовите  отпадни  води  ще  се  предават  на  лица  имащи  съответния  документ  за  

заустването  им  в  най -близката  ПСОВ . 
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д ) замърсяване  и  вредно  въздействие ; дискомфорт  на  околната  среда ; 

За  отделните  етапи  от  реализирането  на  настояшото  инвестиционно  намерение , рисковите  

фактори  и  замърсяване  на  околната  среда  са  следните : 

По  време  на  изграждането  (строителството ): 

• прах  при  изкопните  дейности ; 

• шум  от  строителната  механизация  и  транспортните  средства ; 

• изгорели  аспухови  газове  от  строителната  механизация  и  транспортните  

средства ; 

• заваръчни  аерозоли  при  извършване  на  заваръчни  дейности ; 

• летливи  съединения  при  бояджийски  дейности . 

От  посочените  рискови  фактори  като  водеши  са  преценени  единствено  първите  два  - прах  и  

шум . 

През  периода  на  строителството  рисковите  фактори  ше  имат  ограничена  зона  и  ограничен  

период  на  действие  — най -вероятно  на  територията  на  самата  плоцхадка  на  обекта , т .е . няма  

да  окажат  неблагоприятно  въздействие  както  върху  околната . среда , така  и  на  потенциално  

засегнатите  лица . 

Реализирането  на  инвестиционното  предложение  няма  да  доведе  до  сьшествени  
неблагоприятни  изменения  в  компонентите  на  околната  среда  и  в  условията  на  живот  в  
района . 

По  време  на  нормалната  (безаварийна ) експлоатаиия : 

а) прах ; 

б) токсични  вецtества  (амоняк , метан , въглероден  диоксид , изгорели  ауспухови  газове ): 

в) неприятни  миризми ; 

г) шум ; 

д) микроорганизми . 

От  посочените  рискови  фактори  като  водецхи  са  преценени  единствено  прах  и  шум . 

е ) риск  от  големи  аварии  u/unu 'оедствия , които  са  свързани  с  инвестииионното  

предложение ; 
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За  осигуряване  на  безопасно  изграждане  на  инвестиционното  намерение  и  опазване  
качествата  на  околната  среда , да  се  спазват  изискванията  на  Правилник  по  безопасностга  на  

труда . Инвеститорът  предвижда  да  се  извършва  ежедневен  контрол  на  обекта . 

По-важни  изисквания : 

• Не  се  допускат  на  работа  на  площадката  лица , които  не  са  осигурени  с  изискващите  се  

лични  предпазни  средства , специални  и  работни  облекла , в  съответствие  с  изискванията  на  

Наредба  Ns 11 за  специалното  работно  облекло  и  личните  предпазни  средства . 

• На  всички  работещи  на  обекта  се  прави  задължителен  първоначален  и  ежедневен  
инструктаж  по  безопасност , хигиена  на  труда  и  противопожарна  охрана . 

• Техниката  на  обекта  да  се  управлява  само  от  лица , преминали  обучение  и  имащи  

удостоверение  за  правоуправление  на  сьответната  машина . 

• Всички  работни  места  на  обекта  да  бъдат  осветени , сьгласно  изискванията  на  

правилника . 

• Работните  машини  да  се  поддържат  изправни . 

• Машините  да  са  подсигурени  с  противопожарни  сьоръжения . 

• За  работниците  да  се  окомплектова  аптечка  за  първа  медицинска  помощ  и  се  постави  

на  видно  място . На  видно  място  да  се  окачат  всички  действащи  инструкции . 

• Да  се  осигурят  съдове  за  доставяне  на  питейна  вода . Същите  да  са  удобни  за  измиване  

и  дезинфикциране . Съдовете  трябва  да  бъдат  защитени  от  замърсяване  чрез  прилепващи  
капаци . Забранява  се  употребата  на  дървени  сьдове  за  питейна  вода . 

• Да  не  се  допускат  разливи  на  горива  и  смазочни  течности , замърсяващи  почвата . 

Необходимо  е  да  се  изготвят  инструкции  за  експлоатация  и  ремонт  на  машините  и  

съоръженията , и  инструкции  за  безопасна  работа  с  тях . 

ж ) рисковете  за  човешкото  здраве  поради  неблагоприятно  въ ~злействие  върху  

факторите  на  жизнената  среда  по  с "Тисъла  на  § 1, т . 12 от  допълнителните  разпоред 'ои  

на  Закона  за  здравето . 

Инвесvгиционното  предложение  е  ново  и  предвижда : "Дестилерия  за  производство  на  

масло  от  етерично  маслени  култури " с  капацитет  от  4 дестилационни  апарата , с  обем  9 

куб . м ., сьдове  и  екипировка , сьгласно  технологичните  изисквания . Монтажът  на  
стационарните  дестилатори  ще  се  извърши  на  един  етап . Предложената  площадка  за  

реализация  на  инвестиционното  намерение  е  ситуирана  в  Стопанския  двор  на  с . Карапелит , 

общ . Добричка . 
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Рисковите  фактори  във  връзка  с  реализирането  на  инвестиционното  намерение  може  да  се  

диференцират  на  две  основни  групи , в  зависимост  от  времето  на  проявлението  им  

• Рискови  фактори  по  време  на  изграждане  на  инвестиционното  намерение ; 

• Рискови  фактори  по  време  на  експлоатацията  на  инвестиционното  намерение . 

Рискови  фактори  по  време  на  изграждането  (строите .лно -монтажните  дейности ): 

През  този  период  основните  рискови  фактори  за  увреждане  здравето  на  хората  от  най - 

близките  обекти , подлежащи  на  здравна  защита , са  свързани  с  извършването  на  строително -

монтажните  работи : 

✓ шум  от  строителната  механизация  и  транспортните  средства ; 

✓ прах  и  изгорели  ауспухови  газове  от  строителната  механизаиия  и  транснортните  

средства ; 

✓ заваръчни  аерозоли  при  извършване  на  заваръчни  дейности ; 

✓ летливи  съединения  при  бояджийски  дейности . 

Естеството  на  описаните  рискови  фактори  и  натрупания  опит  от  тяхната  оценка  през  периода  

на  строителството  показват , че  зоната  им  на  въздействие  обикновено  е  40-50 т . Следователно  

сьществува  вероятност  при  неблагоприятни  метеорологични  условия  определените  рискови  

фактори  да  доведат  до  временен  дискомфорт  в  населението  от  най -близките  жилищни  сгради . 

Разглеждайки  розата  на  ветровете , виждаме  че  преобладаващият  вятьр  е  от  север , т .е . 

евентуалните  атмосферни  замърсители  ще  се  разсейват  в  южна  посока , където  са  

разположени  земеделски  земи . 

Отчитайки , че  периодът  на  строителството  ще  е  ограничен  във  времето  - около  един  месец, 

можем  да  определим  въздействието  като  пряко , краткотрайно  по  време , временно  като  

продължителност , локално  като  обхват  за  околната  среда  и  без  кумулативен  ефект . 

Въздействието  на  шума  по  време  на  строителството  на  инвестиционното  предложение  може  

да  се  определи  като  пряко , значително  за  обслужващите  строителната  техника  и  най -близката  

жилищна  сграда , краткотрайно  по  време , временно  като  продължителност , локално  като  

обхват  и  без  кумулативен  ефект . 

През  периода  на  строителството  са  възможни  сьщо  така  травматични  инциденти  на  

работещите  на  площадката , а  сьщо  и  на  временно  и/или  случайно  пребиваващи  трети  лица . 

Рискът  от  травматични  увреждания  на  работещите  на  площадката  може  да  се  ограничи  чрез  
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стриктно  спазване  на  нормативните  изисквания  за  безопасност  на  труда  за  сьответния  вид  

строително -монтажна  дейност , като  тук  важно  условие  е  високата  квanификация  на  

строително -монтажните  работници . Рискът  от  травматизъм  на  временно  и/или  случайно  
пребиваващи  трети  лица  на  площадката  може  да  се  ограничи , и  дори  изключи , чрез  

недопускане  на  такива  лица  на  площадката  през  периода  на  строителството . 

Рискови  фактори  по  време  на  нормална  ('оезаварийна ) експлоатация  на  обекrа  

Рисковите  фактори  през  този  период  са : 

• шум  от  транспортните  средства , с  които  ще  се  доставят  етерично -маслените  
култури ; 

• В  горещите  дни  може  да  се  получи  запрашаване  на  производствената  площадка . 

Естеството  на  очакваните  вредни  фактори  през  този  период  е  такова , че  възможностга  им  за  

неблагоприятно  въздействие  върху  населението  от  най -близките  обекти  подлежащи  на  
здравна  защита  е  различна  от  тази  за  работещите  в  обекта . Естествено  последните  ще  са  

експонирани  в  по-голяма  степен  на  очакваните  вредни  фактори . При  взети  подходящи  мерки  

- изграждане  на  постройката  с  термопанели  и  създаване  на  зелен  пояс  от  вечнозелена  

растителност  по  границите  на  имота , може  да  се  обобщи , че  разпространението  на  

генерираният  шум  ще  'оъде  незначително , въздействието  му  върху  околната  среда  ще  

'оъде  несъществено  и  не  се  очаква  здравен  риск  за  о 'оитателите  на  най -олизките  

жил  и  ща . 

И  през  този  период  за  работещите  в  обекта  е  принципно  нanице  възможността  от  

травматични  увреждания , вкл . поражения  от  електрически  ток  при  определени  
обстоятелства . 

2. Местоположение  на  площадката , включително  нео 'оходима  площ  за  временни  

дейности  по  време  на  строителството . 

Теренът  предмет  на  инвестииионното  предложение  е  ПИ  Ns 36419.189.19, с  площ  14 552 кв . 

м, е  начин  на  трайно  ползване  - за  стопански  двор , в  землището  на  с . Карапелит , община  

Добричка  и  е  в  близост  до  неговата  регулация  и  общински  път . Имгота  граничи  с  общински  

път, и  с  предприятие  за  производство  на  олио . 

Всички  дейности  по  време  на  строителството  ще  се  осьществяват  единствено  и  само  в  
границите  на  имот  HH Ns 36419.189.19 собственост  на  възложителят . Материanите  ще  бъдат  
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разположени  на  временна  площадка , от  която  ще  се  отнеме  и  сьхрани  хумусния  слой , а  след  

извършване  на  строителната  част , площадката  ще  бъде  възстановена . 

Ще  е  необходима  площ  (около  500 м2 ) в  рамките  на  имота . за  временна  строителна  база , в  т .ч . 

за  разполагане  на  санитарно -битовите  постройки  за  изпълнителите  на  строителството . Не  се  

налага . ползването  на  допълнителни  площи  от  съседни  имоти  за  дейности  по  време  на  

строителството . 

Приложена  е  скица , показваща  местоположението  на  площадката . 

З . 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 . 

Инвестиционното  предложение  е  ново  и  предвижда  изграждане  на: " Дестилерия  за  

производство  на  масло  от  етерично  маслени  култури ", с  капацитет  от  4 дестилационни  

апарата , с  обем  9 куб . м., сьдове  и  екипировка , сьгласно  технологичните  изисквания . 

Монтажът  на  стационарните  дестилатори  ще  се  извърши  на  един  етап . Предложената  

площадка  за  реализация  на  инвестиционното  намерение  е  ситуирана  в  Стопанския  двор  на  с . 

Карапелит , общ . Добричка , собственост  на  Възложителя . 

По  сьщество  инвестиционното  намерение  е  монтиране  на  дестилационните  апарати , телфер  

и  метапна  конструкция  за  покриване  на  казаните . 

За  производствената  дейност  ще  се  изполват  съществуващ  котел  със  свободен  

капацитет , съществуващ  комин  и  съществуващ  водоизточник . 

Достъпът  до  имота  ще  се  осигурява  по  еъществуваща  транспортна  инфраструктура  - 

централен  път  Карапелит , Подслон , Кочмар -Тервел . 

Инсталация  е  изградена  е  изградена  на  модулен  принцип  и  се  сьстои  от  следните  възли : 

➢ Телфер  и  телферен  път  

Изгражда  се  телферен  път  с  дължина  1 8м , височина  на  повдигане  7м  и  товароподемност  

5 м . 

Предназначението  на  телфера  в  инсталацията  е  да  разтоварва  отработената  суровина  от  

дестилаторите . Той  вдига . отработената  суровина , чрез  скарата  която  се  намира  на  дъното  на  

дестилаторите , и  я  отнася  до  транспортните  средства  определени  за  извозването  и . 
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➢ Модул  дестилация  

Изграждат  се  четири  броя  стационарни  дестилатора  с  обем  9 м3. 

Дестилацията  е  процес  на  разделяне  на  течни  смеси , сьстоящи  се  от  летливи  компоненти , 

която  се  основава  на  различния  им  парен  натиск . Дестилаторът  е  технологично  оборудване  

за  провеждане  на  процес  на  парна  дестилация  на  етерично  маслени  култури  с  цел  добиване  

на  етерично  масло . В  дестилатора  се  осьшествява  пропускане  на  пара  през  входящата  

суровина , като  парата  се  подава  от  външен  парен  котел . Етеричното  масло  се  отделя  под  

формата  на  пари  и  постъпва  за  охлаждане  и  разделяне  от  водата  в  модул  кондензация . 

Дестилаторът  представлява  неподвижен  (стационарен ) цилиндричен  сьд , който  се  състои  от  

тяло  (корпус ), капак  и  дъно . Корпусьт  е  с  цилиндрична  форма . Капакът  е  подвижен  (тип  

отворен  апарат ), с  конична  форма  и  завършва . с  т . нар . цилиндричен  шлем . Шлемът  е  с  

разширение , насочвацхо  парите  към  кондензатора , наречено  хобот , което  е  под  формата  на  

тръба . Шлемът  служи  и  като  въздушен  кондензатор , като  предизвиква . частична  кондензация  

на  парите . Дъното  е  неподвижно , с  изцяло  конична  форма , стационарно  закрепено  към  

корпуса  на  дестилатора . Към  дъното  на  дестилатора  е  монтиран  тръбен  първичен  
разпределител  за  пара  (барботьор ), чрез  който  се  подава . парата , необходима  за  парна  

обработка  на  суровината . Барботьорът  е  перфориран , като  отворите  са  встрани  и  надолу , за  

да  се  избегне  задръстването  с  дребни  частици  от  суровината  и  за  по -добро  разпределение  на  

парата . 

В  дестилатора  е  монтирана  скара  с  въжета  за  освобождаване  на  отработената  суровината . 

➢ Модул  кондензация  

В  инсталацията  е  предвидено  изграждане  на  четири  модула  за  кондензация . 

Всеки  от  модулите  се  състои  от : 

- кондензатор  пара  

- допълнителен  охладител  
- флорентински  сьд  

- тръби , връзки  и  устройства  за  регулиране . 

В  модул  кондензация  се  осьшествява  кондензирането  на  отделените  пари  от  модул  
дестилация . Тези  пари , богати  на  етерично  масло  постъпва .т  за  кондензиране  в  предвиден  за  

целта  кондензатор . Кондензаторът  представлява  топлообменен  апарат , чието  предназначение  

е  да  кондензира  парите  на  водата  и  етеричното  масло  и  да  ги  охлади  до  определена  
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температура . Използва  се  противотоков  кондензатор  от  тип  тръбен  сноп , като  
топлообменната  повърхност  е  в  затворен  кожух . Кондензирания  дестилат  преминава  през  

допълнителен  охладител . Той  представлява  цилиндричен  съд  с  монтирана  в  него  серпентина , 

като  дестилата  преминава  през  серпентината  а  в  корпуса  на  сьда  се  подава  охлаждаща  вода  

След  извършване  на  кондензация  и  охлаждане , първичният  дестилат  преминават  за  

разделяне  във  флорентински  сьд . Във  флорентинския  съд  се  извършва  отделянето  на  

етеричното  масло  от  дестилата , които  не  се  смесват , поради  различната  им  плътност . 

Отделянето  се  основава  на  принципа  на  разделяне  на  две  течни  смеси  според  различното  им  

относително  тегло  (различна  относителна  плътност ). 

Връзката  между  всеки  модул  дестилация  и  модул  кондензация  се  осигурява  с „бърза  връзка" 

за  съкращаване  на  времето  за  обслужване  на  дестилатора . 

➢ Модул  водооборотно  оклаждане  

Модулът  се  сьстои  от : 

- водоохладителна  кула  -1 бр . 

- itиркулационни  помпи  -2 бр . 

- вентилатор  -2 бр . 

Този  модул  служи  за  осигуряване  на  охлаждаща  вода  за  втечняване  и  охлаждане  на  

първичния  и  вторичния  дестилат . За  намаляване  на  водата  използвана  в  технологичния  
процес  се  предвижда  ох.лаждащата  вода  да  е  о 'ооротна , т .е . да  се  изгради  система  за  

циркулация  и  оклаждане  на  една  u съща  вода . 

За  да  се  осигури  непрекъснатата  работа  на  инсталацията , се  монтират  необходимите  

цистерни  и  помпи . 

Описание  на  текнологичния  процес  

1Zестилацията  по  своята  сьщност  представлява  изпаряване  на  течност  в  един  апарат  
посредством  носеща  пара , кондензация  на  парите  и  охлаждане  на  кондензата  в  друг  апарат  и  

сьбиране  на  получената . течност  (дестилат ) в  трети  апарат . Модул  дестилация  включва  

апарат  за  парна  обработка  - дестилатор , в  който  се  извършва  изпаряване  на  смес  на  етерично  

масло  и  вода . 

Сместа  от  пари  на  етерично  масло  и  вода  постьпва  в  модул  кондензация , който  включва  

апарати  за  охлаждане  - кондензатор  с  охладител  и  апарат  за  разделяне  на  етеричното  масло  

- флорентински  съд . 
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Модул  дестилация  

В  модул  дестилация  се  извърптва  парна  обработка  на  суровината  с  водна  пара . 'Гова  се  

осьшествява  по  следния  начин . Първоначално  дестилаторът  се  запълва  със  суровина  по  един  

от  следните  начини : 

➢ 	Директно  от  транспортно  средство . За  целта  дестилаторът  е  разположен  на  
подходяшо  ниво , така  че  височината  на  горната  му  част  да  е  на  нивото  на  дъното  на  

транспортното  средство . 

Транспортното  средство  се  разполага . в  близост  до  дестилатора , успоредно  на  площадката  на  

дестилатора , след  което  суровината  се  прехвърля  в  дестилатора  посредством  телескопичен  

товарач  или  ръчно , като  непрекъснато  се  отьпква  за  по -добро  уплътняване . 

➢ 	С  използване  на  специализирана  техника  за  раздробяване  и  едновременно  запълване  
на  дестилаторите . При  този  вариант  суровината  предварително  се  надробява  в  
силажокомбайни  и  запълва  дестилатора  непосредствено  или  чрез  подемна  техника . 

➢ 	Чрез  използване  на  подемно  транспортна  техника . Възможно  е  суровината  да  се  
прехвърля  в  дестилаторите  чрез  трактор  с  допълнително  монтирани  "щипки", челен  товарач  

или  друго  приспособено  за  целта  транспортно  средство . 

След  като  се  запълни  дестилатора  сьс  суровина  се  затваря  капака  и  се  проверява  
уплътнението  и  плътното  му  затваряне  чрез  механизмите  към  корпуса . 

Започва  подаването  на  директна  пара . Скоросгга  и  количествата  пара  зависят  от  вида  на  
обработваната  етерично  - маслена  култура  и  подлежат  на  регулиране  чрез  бленди  с  
калибриран  отвор . 

Парата , подадена  в  дъното  на  дестилатора  посредством  монтирания  разпределител  на  пара , 

преминава  през  суровината , обогатява  се  на  етерично  масло  и  постьпва  в  модул  кондензация . 

След  приключване  на  парната  обработка , се  отваря  капака  на  дестилатора  и  отработената  
суровина  се  извежда  чрез  скарата  и  предвидения  за  целта  телферен  път  към  транспортно  

средство . Отработената  суровина  се  ползва  като  гориво  за  парния  котел  след  сушене , фураж  

или  за  наторяване . 
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Модул  водооборотно  охлаждане  

Състои  се  от  независим  модул  за  охлаждане . В  този  модули  се  осигурява . необходимата  

охлаждаща  вода  за  втечняване  на  първичния  дестилат  и  охлаждане  на  вторичния  дестилат . 

Охлаждащата  вода  циркулира  непрестанно  между  съдовете  за  охлаждане  и  

водоохладителната  кула  посредством  центробежна  помпа . Тази  вода  няма  пряк  достъп  с  

маслото  и  не  е  замърсена . 

Горещата  вода  от  изходите  на  кондензаторите  и  охладителите  се  ръси  в  горната  част  на  

водоохладителната  кула , като  при  равномерно  разпръскване  се  разстила  по  специапно  

структуриран  пълнеж . При  своето  движение  надолу , водата  непрекъснато  се  обдухва  в  
противоток  с  въздушната  струя , подавана  отдолу . Тази  струя  се  създава  от  вентилатори , 

които  са  монтирани  в  горната  част  на  кулата . При  обдухването , част  от  горещата  вода  се  

изпарява  и  по  този  начин  се  отнема  топлина  от  останалата  част  от  оборотната  вода , която  се  

охлажда  средно  до  30 °С . В  долната  част  на  водоохладителната  кула  се  долива  омекотена  

вода  за  компенсиране  на  загубата  при  изпаряване . 

Телферен  път  

Телферният  път  е  проектиран  с  товароподемност  Q=5 т, сьобразена  е  масата  на  суровините , 

които  ще  се  обработват  в  инсталацията . Работната  височината  е  сьобразена  с  височината  на  

дестилатора  плюс  балата  отработена  суровина  сьс  скарата . Конструкцията  на  телферния  път  

е  съобразена  с  товаро -разтоварната  площадка  и  габаритите  на  транспортното  средство , което  

извозва  отработената  суровина . Носещите  колони  са  проектирани  така , че  да  не  пречат  на  

правилната  експлоатация  на  дестилаторите  при  механизираното  и  ръчното  им  запълване  със  

суровина  или  отварянето  и  затварянето  на  капаците  им . Дължината  на  телферният  път  е  
сьобразена  с  разположението  на  дестилаторите  и  товаро -разтоварната  площадка . 

Технологична  пара  
Необходимата  за  процеса  технологична  пара  се  подава  по  новоизграден  тръбопровод  от  
съществуващи  парни  котли  високо  налягане , разположени  до  инсталаиията . 

Максималното  количество  пара  при  пъ.i но  натоварване  на  инсталацията  е  3000 кг/ч  

при  налягане  О ,6Мра . 
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Водоохладител  на  к~ л  а  

При  работа  на  един  дестилатор  на  скорост  8 %, за  60 мин  - консумира  720 кг/ч  пара  и  

изисква  0,7 kw/кг  охладителна  мощност . 

Следователно  номиналната  охладителна  мощност  която  се  изисква  е  сьответно  : 

720 х  0,7 = 504 KW охладителна  мощност . 

Общо  4х504= 2016 KW 

За  да  работи  охлаждащата  система  при  външна  температура  до  40 градуса  по  целзий  

увеличаваме  охладителната  мощност  c 1000kW : 

За  система  „4х9 м3" избираме  водоохладителан  кула  с  мощност  3 MW. 

1 1 . І () І  І i на  Кондензаторите  

Конструкцията  на  кондензатора  за  част  „4х9 м3" е  кожухотръбна , като  в  тръбите  се  подава  

парата  за  кондензиране , а  около  тръбното  просгранство  циркулира  охлаждащата  вода , по  път  

определен  от  прегради . Парите  кондензират  и  се  стичат  по  тръбите , като  се  завихрят  

посредством  спирали  поставени  в  тях  към  долния  капак , който  едновременно  е  и  сьбирател  

за  кондензата . 

Характеристики  на  топлообмениш 3те  

Дестилатьт  от  етерично -маслените  култури  изисква  навременно  регулиране  на  
температурата . Избираме  дебитьт  на  циркулационните  помпи  към  вохоохладителната  кули  

да  е  както  следва : 

100 м3/ч  при  напягане  2bara -2 бр . 

Охладител  за  кондензата  

Температурата . на  дестилата  е  60°С . Температурата  на  дестилата  преди  флорентинския  сьд  

трябва  да  бъде  40°С . 
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Флорентински  сьдове  

На  практика  е  прието  обема  V на  Флорентинския  сьд  да  е  5% или  повече  от  обема  на  
дестилатора . Съцtо  така  за  доброто  разделяне  на  етеричното  масло  е  необходимо  дестилата  

да  престои  повече  от  30 мин  в  сьда . 

Т .е. V=QX0.05 или  V=9000X0.05=450 л . 

Избираме  Флорентинския  съд  да  е  с  обем  720 л, за  гарантиране  на  доброто  разделяне . 

Г%lатериален  баланс  
Г%lатериален  баланс  на  входящата  суровина  

• Състав  

• Вид  

• Влага . и  летливи  вешества  

• Инертни  материали  под ,ег2х 10 

• Други  примеси  

Г%lатер wа  лен  оаланс  на  ЕМ  

• Състав  

• Относително  тегло  
• Влага . и  летливи  вещества  

• Други  примеси  

— тревни  ЕМ  култури  

— нарязана , окосена  

— под  80 % 

— липса  

- под  5 % 

ЕМ , според  суровината  

— под  0.95 

—  под  2 % 

— липса  

Разход  на  консумативи , вода  и  електричество  

Разход  на  вода  

За  нуждите  ua технологичния  процес  на  инсталацията  е  необходимо  следното  количество  
вода : 

Необходимото  количество  вода  за  пара  за  1 цикъл  на  1 дестилатор  - 0,72 тона . При  16 цикъла  

в  денонощие  се  използват  11,5 тона!ден . 

Необходимо  количество  вода  за  допълване  на  водооборотното  охлаждане  при  24ч  работа  в  

денонощие  се  консумира  1,5 т . Това  се  налага , поради  изпаряването  на  водата  при  

охлаждането . 
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Разход  на  електроенергия  

На  всички  електрически  апарати  е  монтирана  защита  за  автоматично  изключване  при  

претоварване , съобразена  сьс  сьответния  номинален  ток . Свързването  на  електрическите  
товари  ще  се  извърши  с  проводници , сечението  на  който  е  съобразено  с  дължината  им  и  

номинanния  протичащ  ток . 

Табл . 4.3.2 

Ns 

Ел . ко  нс vM1т  ато  ри  
1lапреж . 

~ 

Ед • 

мощност  

kW 

Oowa 

инсталиран  

а  мощност . 

kW 

Наименованис  Бр . 

1 Вентилатори  ВОК  2 380 1.1 2,2 

2 Помпа  охлаждаща  вода  2 380 9.2 18,4 

3 Помпа  изх . дестилат  1 380 О . 0,55 

4 Телфер  1 380 11 11 

5 Контакти  и  осветление  - 220 4 

О 'ощата  инсталирана  електрическа  мощност  -36.15 kW. 

Пожарна  безопасност  

Всички  цитирани  в  тази  точка  членове , anинеи  и  таблици  са  от  наредба  NsIз 1971 за  

строително -технически  правила  и  норми  в  сила  от  05.06.2009г . 

Клас  на  пожароопасност : 

Класа  на  функцион anна  пожарна  опасност  по  Чл .8, an.1 е  както  следва : 

- Производствени  и  складови  помещения  - Ф5.1 

kатегория  по  пожарна  опасност : 

- Ф5Д  - Сгради , помещения , открити  инстanации  и  технологични  сьоръжения  за  

получаване , обработване , използване , сьхраняване  и  складиране  на : 

- горими  вещества  и  матери anи  в  мокри  технологични  процеси  
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Технологични  тръ 'оопроводи  

Разполагат  се  над  земята  върху  носеши  елементи , материалите  от  които  са  изградени  

тръбопроводите  и  носешите  конструкции  са  клас  А 1 сьгласно  Чл .433 ал .1 и  ал .2. Изолацията  

на  тръбопроводите  е  изпълнена  сьгласно  Чл .449 ал .1 и  ал .2. 

Електрически  уредби  и  инсталации  

Съгласно  Чл .237 електрическите  уредби , монтирани  в  инсталаиията  са  първа  група  - 

"Нормална  пожарна  опасносг " 

Всички  електрически  товари  вкгпочени  в  инсталацията  са  описани  в  таблица  4.3.2 от  проекта . 

На  всички  електрически  апарати  е  монтирана  зашита  за  автоматично  изключване  при  

претоварване  (моторна  зашита  за  съответния  номинален  ток). 

Работенсъстав  

Режимът  на  работа  на  инсталацията  се  подсигурява  от  работен  сьстав : 

• 	Организатор  производство  -1 

• 	Технолог  -1 

• 	Оператор  -1 

• 	Поддръжка  -1 

• 	Обши  работници  - 5 

Въздействие  върху  околната  среда  

Факторите  на  въздействието  върху  околната  среда  при  експлоатация  на  подобекта  са : 

Пътна  инфраструктура  

Пътната  инфраструктура  не  се  променя  сьшествено  вследствие  изграждането  на  обекта . На  

плошадката  се  предвиждат  вътрешно  заводски  пътиша  за  движение  и  места  за  изчакване  и  

товаро -разтоварна  дейност . 

Запрашеност  и  замърсяване  на  въздуха  

Основното  технологично  оборудване  е  разработено  в  съответствие  с  действашите  норми  за  

изпускане  на  вредни  емисии  в  атмосферата . 
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Шум  

Дейностите  при  работа  на  инсталацията  не  са  шумни . 

Вода  
В  инсталацията  са  предвидени  два  контура  за  вода : 

- Оборотна  охлаждацха  вода  

Това  е  затворен  контур , в  който  се  долива  омекотената  вода  за  компенсиране  на  загубите  от  

изпарение . Отпадна  вода  няма . 

- Флоралната  вода  която  се  отделя  от  флорентинските  съдове  са  събира  и  съsранява  

за  продажба . 

Твърди  отпадъци  

От  инсталацията  отпада  отработен  пнят , който  се  транснортира  и  съхранява  за  изнознане  иТи  

наторяване . 

От  разгледаните  отпадъци  следва , че  инсталацията  не  представлява  опасност  за  здравето  на  

хората  и  екологията  в  района  и  не  сьздава  предпоставки  за  екологични  изменения  след  
въвеждането  и  в  експлоатация . 

Определяне  на  вида  и  размера  на  входящата  суровина  

Входящата  суровина , с  която  се  запълва  дестилатора , се  контролира  на  външен  вид . 

Суровината  трябва  да  представлява  свежо  нарязана  или  ожъната  суровина . По  суровината  не  

трябва  да  има  прах , полепнала  почва , други  треви  или  други  нехарактерни  примеси . За  по - 

добро  уплътняване  на  суровината , тя  може  да  бъде  смляна  на  по -дребни  частици  до  5 см . 

Транспортирането  на  дълги  разстояния  и  сьхранението  на  суровината  трябва  да  се  извършва  

на  тьнък  слой, така  че  да  не  се  получава  запарване  на  суровината . Запарването  на  суровината  

силно  се  отразява  на  количеството  и  качеството  на  получаването  на  ЕМ . Ако  има  запарени  

участьци  в  суровина , те  се  отделят  настрани . Запарените  учасгьци  се  определят  по  цвят , 

мирис  или  външен  вид . 
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Експлоатация  на  о 'оорудването  

Действие  преди  включване  на  съоръженията  

Включване  на  електрическото  захранване  на  командното  табло  

Проверяване  на  изправносгга  на  всички  системи , осигуряващи  пара , нода  и  суронина  за  

процеса . 

Проверка  на  херметичност  на  системата . 

Проверка  на  ръчно  отваряните  вентили . Първоначално  всички  вентили  са  затворени . 

Положение , съответстващо  на  операцията  по  запуска , се  описва  по -долу  в  инструкцията  за  

експлоатация . 

Проверка  на  функционалността  на  електрическите  товари  

Включват  се  последователно  една  по  една  всички  помпи  за  проверка  на  тяхната  
функционалност . Помпите  трябва  да  работят  без  странични  шумове  и  претоварване . 

Включват  се  последователно  вентилаторите  и  циркулационните  помпи  за  охлаждацхата  вода  

за  проверка  на  тяхната . функционалност . Вентилаторите  трябва  да  работят  без  странични  

шумове  и  претоварване . 

Проверяват  се  всички  други  товари  за  функционалност  чрез  включване  на  електричеството  и  

проверка  за  нормалната  им  работа . 

Технологични  инструкции  за  работа  с  Модул  дестилатор : 

1 Iървоначално  се  освобождават  затваряшите  механизми , откача  се  бързата  връзка  на  

дестилатора  с  кондензатора  и  се  отваря  капака . 

В  дъното  на  дестилатора  се  поставят  скара  с  въжета  за  изваждане  на  суровината , като  
краишата  им  се  закрепват  на  горната  част  на  дестилатора . 

След  това  започва . запълване  на  дестилатора  сьс  суровина  и  суровината  се  утьпква , като  се  

внимава  да  се  уплътни  суровината  около  стените  на  дестилатора . 

Преглежда  се  за  наличие  и  цялост  на  уплътненията , които  се  намират  нън  фланеца  на  
капака . 

Поставя  се  капака  на  дестилатора , като  се  внимава  той  да  е  центриран  спрямо  корпуса . 

Свързва . се  бързата  връзка  на  капака  с  кондензатора  и  дестилатора , притягат  се  затваряцхите  

механизми  е  готов  за  работа . 
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Преди  подаване  на  пара , първоначално  се  източва  кондензата  от  колектора  за  пара  от  
дренажното  кранче . Скоростта  на  дестилация  се  регулира  с  три  парни  крана  за  подаване  на  

пара  към  дестилатора . Крановете  за  парата  са  настроени  по  следния  начин : 

-I-ви  кран 	- 8 % скорост  

-II-ти  кран 	- 6 % скорост  

-III-ти  кран  - 4 % скорост  

Времето  на  дестилация  на  различните  скорости  е  записано  в  технологичните  инструкции  за  

всяка  обработвана  култура . Отчитането  започва  след  получаването  на  устойчива  струя  
кондензат  от  охладителя . 

Технологични  инструкции  за  работа  с  Модул  кондензация : 

Проверява  се  водата  в  буферния  съд  под  ВОК  и  при  нужда  се  долива . 

Проверяват  се  нивата . на  водата  във  флорентинския  съд . ФС  трябва  да  са  пълни  с  вода . 

Първоначално  ФС  се  запълва  с  вода  от  съда  за  резервна  вода . 

Включва  се  вентилатора  на  ВОК  и  се  наблюдава  равномерния  шум  от  работата  на  

вентилатора . 

Включва  се  циркулационната  помпа  за  охлаждане  на  кондензаторите . Наблюдава  се  

стичането  на  връц tашата  се  вода  от  кондензаторите  да  се  стича  от  пълнежа  на  ВОК . 

След  подаването  на  пара  в  дестилатора , по  наблюдателното  сгькло  след  охладителя  на  
кондензата  и  фунията  преди  ФС , се  наблюдава  изтичане  на  въздух . Постепенно  заедно  с  

въздуха  след  известно  време  се  наблюдават  капки  кондензат . Процесьт  на  дестилация  е  
започнал  след  получаване  на  непрекъсната  струя  кондензат  и  липса  на  остатьчен  въздух  след  

охладител . 

Технологичнм  инструкции  за  работа  с  Модул  Кохо 'оация : 

Проверяват  се  нивата  на  дестилационни  води  в  сьда  за  дестилат . 

Проверява  се  нивото  на  кохобиционният  куб . Пълни  се  или  се  долива  с  чиста  вода , до  нивото  

на  флорентинската  тръба . 

Подава  се  индиректна  пара  150 кг/ч  (серпентина ) и  директна  пара  150 кг/ч  (барботьор ) в  

дестилационния  куб . Когато  температурата  в  него  стане  900, се  спира  подаването  на  директна  

пара . 

Изчаква  се  температурата  в  горната  на  част  на  икономайзера  да  се  покачи  до  90°f5°. 
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Чрез  помпа  се  подават  дестилационните  води  от  сьда  за  дестилат  към  икономайзера . 

Скоростта  на  подаваните  води  се  регулира  чрез  честотен  инвертор  към  помпата . Скоростга  

зависи  от  температурата  на  икономайзера  92°f4°. 

Излишните  обезмаслени  води  от  кохобационният  куб  се  извеждат  чрез  флорентинска  тръба  

към  съда  за  ашлама , от  където  се  източват  чрез  помпа . Водите  се  използват  за  подхранване  

на  котела  или  се  ползват  за  поливане . 

След  определено  време  се  източва  ЕМ . Това  става  по  сьиtият  начин  както  при  модул  

Кондензация . 

На  територията  на  площадката  са  монтирани  два  основни  резервоара  за  сьхранение  на  дизелово  

пэриво  за  захранване  нуждите  на  предприятие  за  производство  на  олио . Излишнште  количества  

от  тези  резервоари  ще  бъдат  използвани  за  захранване  нуждите  на  дестилерията . 

1 2 3 4 5 б  7 8 
\ п .тчпо  CA$N: ЕО Nк  Категория  Класифика  Прсектеи  Наличпо  Физични  
пПіасиова  на  ция , капацитет  количество  своiiства  

іі i і c опастиоrг  rьгласио  на  
rьгласио  Прилажеии  тецвологнч  
Регламент  е  Ns 3 кьм  ното  

(ЕО ) №  чл . 103, ал . rьорьжеии  
127212008 1 от  ЗООС  е  

за  
класифици  
рането , 

епiкетиран  
еТ0 и  

опаковавет  
онав -ван  

смеси . 

Горива - 68334-30-5 269-822-7 Н226 - Поименно  Резервоар  8,5 тона  Агрегатно  
дивелови  Запалими  избрсено  в  10 м  състоянне  

течност  н  часг  2, т. 34 Течносг . 
пари . Н304 - в , част  1, Р , Форма  
Може  да  Р56 

Течносг . 
бъде  Цвят  

смъртоносе  Тъмнокехли  
н  при  барен . 

поглъщане  Мирис  
н  наапизане  Характерен . 

в  
дЕпсателните  
пътища . 
Н315- 

Предизвикв  
а  дразнене  
на  кожата . 
Н332- 

Вреден  при  
вдипп +ане . 
Н351 - 

Предполага  
се, че  
ичинява  
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рак . Н373 - 
Може  да  
прнчини  
увреждане  
на  органите  

при  
продьлжите  
лна  или  

повrаряща  
се  

експозидия  

В  сьответствие  с  изискванията  на  Чл . 6, ал . 1 на  Наредбата  за  предотвратяване  на  големи  аварин  

с  опасин  вещества  и  ограинчаване  на  последствията  от  тях  е  извършена  класификация  на  

предприятие  за  производство  на  олио , която  е  документирана  по  образец  съгласно  приложение  

Ns 1 на  същата  наредба . Резултата  от  класификацията  доказва , че  предприятието  не  се  

гсласифицира  като  предприятие  с  нисък  рисков  потенциал  или  предприятие  с  висок  рисков  

потеггциал . 

Изпускащото  устройство  e ко ~ггпг , като  за  същия  илга  направени  изчис :теппя , с  което  е  

уrгановено , че  разпрострапепггето  па  атносферпите  заиъреители  е  в  рамкг tте  па  закоповите  

норми . 

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

Пътната  инфраструктура , която  ще  се  използва  е  сравнително  добра  и  ще  осигурява  бърз  и  

лесен  достъп  до  имота . Пътната  инфраструктура  е  съобразно  кадастрална  карта . на  с . 

Карапелит  и  няма  да  бъде  променяна . 

Електроснабдяването  се  съществуващо . 

Водоснабдяването  за  технологични  нужди  /охлаждане  и  паро  генерация / ще  се  установи  от  

сьществуващо  водопроводно  отклонение . За  питейни  нужди  ще  бъде  доставяна  бутилирана  

трапезна  или  минерална  вода . 

Работнииитв  ще  ползват  сьц Iествуващи  битовки  и  санитарни  възли . 

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

закриване , възстановяване  u последващо  използване . 

Строителството  ще  се  извърши  на  база  одобрен  план  за  безопасност  и  здраве , вкгпочващ  и  

мерки  за  опазване  на  околната  среда . 
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Извършване  на  опасни  дейности  и  такива , сьздаващи  риск  за  състоянието  на  околната  среда  

не  се  предвиждат . 

Строителният  период  при  реanизацията  на  инвестиционното  предложение  се  очаква  да  
продължи  около  половин  година , след  получаване  на  всички  разрешителни  документи . 

Единният  процес  е  свързан  с  предоставяне  на  обслужващи  дейности , поддържане  на  

чистотата  в  обекта , подлържане  на  озелените  площи , охрана  и  др . Не  се  предвиждат  

производсгвени  и  други  дейности , изискващи  хигиенно -защитни  зони  или  оказващи  

значително  въздействие  върху  околната  среда . 

Експлоатационният  период  на  обекта  се  определя  от  амортизацията  на  промишлената  

инсталация  и  на  сградния  фонд . При  сегашните  условия  на  използваните  строителни  

технологии  може  да  се  предположи , че  цялостната  реконструкция  и  модернизация  или  

извеждане  от  експлоатация  на  обекта  ще  се  нanожи  след  около  35 години . 

6. Предлагани  методи  за  строителство . 

При  реanизацията  на  ИП  биха  могли  да  се  разгледат  алтернативи  основно  за  методите  на  

строителство , начините  на  застрояване  и  използване  на  имотите , формирането  на  

инфраструктурата , начините  за  озеленяване . 

При  извършване  на  строителните  дейности  ще  бъдат  използвани  конвенцион anни  методи . 

Ще  се  проведат  изкопни  работи , изграждане  на  бетонови  основи , кофраж  и  подземно  

включване  към  електропреносната  мрежа . 

Строителството  ще  се  осьществи  от  местни  строителни  фирми  и  предприемачи . По  време  на  

строителството  ще  са  необходими  площ  от  около  500 м2  в  рамките  на  имота  за  временна  

строителна  база , в  т .ч . за  разполагане  на  санитарно -битовите  постройки  за  изпълнителите  на  

строителството . 

7. Доказване  на  необходимостга  от  инвестиционното  предложение . 

Местоположението  на  терена  е  подходящо  за  реanизиране  на  ИП  и  отговаря  на  критериите  за  

определяне  на : 

- характеристиката  на  предлаганото  строителство , дейности  и  технологии  по  обем , 

производителност , мащабност , взаимовръзка  и  кумулиране  с  други  предложения , ползване  

на  природни  ресурси , генерирани  отпадъци , замърсяване  и  нарушения  na околната  среда , 

както  и  риск  от  инциденти ; 
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в  ПИ  36419 .189.19, по  плана  на  с . Карапелит , общ . Добричка  

- местоположението , в  това  число  чувствителност  на  средата , сьществуващо  ползване  

на  земята , относителното  наличие  на  подходящи  територии , качеството  и  регенеративната  

способност  на  природните  ресурси  в  района ; 

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

обратимост ; 

- обществения  интерес  към  предложението  за  стройтелство , дейности  и  технологии ; 

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

икономическите  условия  при  експлоатацията  на  обекта . и  се  изразява  в  разкриване  на  

работни  места  — осигурява  се  работна  заетост  на  проектански  и  строителни  фирми  и  

разкриване  на  постоянни  работни  места , чрез  осигуряване  на  постоянна  работна  заетост  на  

обслужващия  персонал . 

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

даващи  информаиия  за  физическите , природните  и  антропогенните  характеристики , 

както  и  за  разположените  в 'олизост  елементи  от  Наиионалната  екологична  мрежа  и  

най -близко  разположените  обекти , подлежащи  на  здравна  заwита , и  отстоянията  до  

тя  х . 

Предложеното  местоположение  за  реализиране  на  инвестиционното  предложение  е  Обект  

„ДЕСТИЛЕРИЯ " - сьоръжение  за  производство  на  етерични  масла  чрез  парна  дестилация  на  

тревни  култури  със  сьответната  инфраструктура  върху  върху  имот  с  ПИ  36419.189.19, по  

плана  на  с .Карапелит , общ . Добричка , обл .Добрич . 

Територията  предмет  на  HH не  засяга  защитени  територии , Корине  места , Рамсарски  места , 

флористично  важни  места , орнитологични  важни  места . 

Територията  предмет  на  ИП  не  засяга  елементи  на  НЕМ . Най -близо  до  територията  на  HH 

е  33 за  опазване  на  прродните  местообитания  и  дивата  флора  и  фауна  „Суха  река" с  код  

BG000010797, определена  съгласно  изискванията  на  чл .6, ал .1, т. 3 и  4 от  Закона  за  

биологичното  разнообразие (обн . ДВ . Бр . 77/2002г ., изм . и  доп .). 

Хааакте nистика  на  33 .,Cvxa nека", с  кол  BG0002048 

Площ  - 25769,75 ха . Собственост  - държавна  собственост  - 5 1%; общинска  собсгвеност  - 

23%; частна  собственост  -  26% . 
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33 обхваща  долината  на  Суха  река  с  прилежащите  й  суходолия , скали  и  скални  венци  по  

склоновете . Разположена  е  в  Добруджа , северно  от  Добрич  и  обхваша  учасгька  от  село  

Карапелит  на  юг  до  село  Краново  на  север . Реката  почти  изцяло  се  губи  в  карстовия  терен . 

Хълмовете  по  суходолието  са  обрасли  с  дъбови  гори , по-рядко  само  от  цер  /Quercus cerris/, 

по-често  смесени  гори  от  цер  и  келяв  габър  /Carpinus orientalis/, на  места  с  мъждрян  /Fraxinus 

ornus/. Откритите  пространства  около  долината  са  заети  със  селскостопански  земи  и  пасиша  

обрасли  с  ксеротермни  тревни  сьобщества . с  преобладаване  на  белизма  /Dichantium 

ischaemum/, луковична  ливадина  /Роа  bulbosa/ u др . Скапите  и  скалните  венци  са  предимно  
ва  овикови  и  със  средна  височина  около  20 м , с  множество  ниши , корнизи  и  малки  пещери . 

В  Суха  река  са  установени  193 вида  птици , от  които  58 са  вписани  в  Червената  книга . на  

Бългаия  (1985) като  редки  ли  застрашени  от  изчезване . От  срешащите  се  видове  90 са  от  

европейско  природозашитно  значение  (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като  световно  
застрашени  в  категория  SPEC1 са  включени  10 вида , а  като  застрашени  в  Европа  съответно  в  

категория  SPEC2 - 24 вида , в  SPEC3 - 56 вида . Мястото  осигурява  подходящи  местообитания  
за  72 вида , включени  в  приложение  2 на  Закона  за  биологичното  разнообразие , за  които  се  

изискват  специални  мерки  за  защита . От  тях  66 са  вписани  сьщо  в  приложение  I на  

Директива  79/409 на  ЕС . Суходолието  на  Суха  река  е  едно  от  най -значимите  места  в  страната  

за  червения  ангьч  /Tadorna ferruginea/, белоопашатия  мишелов  Buteo rufinus/, мапкия  
креслив  орел  /Aquila pomarina/ u бухала  Bubo bubo/, където  тези  видове  гнездят  в  
значителни  количества . По  Суха  река  са  се  срешат  представителни  гнездови  популации  и  

група  от  видове , характерни  за  откритите  пространства  и  преходните  местообитания  на  
границата  на  гората  — градинската  овесарка  /Emberiza hortulana!, синявицата  /Coracias 

garrulus/, късопръстата  чучулига . /Calandrella brachydactyla/, горската  чучулига  /Lu11u1a 

arborea/, полската  бъбрица  /Anthus campestris/, совоокия  дъждосвирец  Burchinus oedicnemus/, 

ястребогушото  коприварче  /Sylvia nisoria/, червеногьрбата  сврачка  /Lanius collurio/ u 

черночелата  сврачка  /Lanius minor/. Суха  река  е  един  от  най -важните  миграционни  коридори  
в  Добруджа , като  се  явява  типично  място  с  тесен  фронт  на  миграция  за  щъркели  и  грабливи  

птици  по  западночерноморския  прелетен  път  Via Pontica. Ежегодно  по  време  на  есенна  
миграция  от  тук  преминават  повече  от  37 000 щъркели  и  5000 грабливи  птици . Част  от  
птиците  продължават  своя  път  към  долината . на  река  Провадийска , а  друга  част  — към  

долината  на  река  Батова . 

В  33 „Суха  река" има  две  зашитени  територии , обявени  с  цел  опазване  на  пещери , които  

имат  много  малка  площ . През  1997 г. територията  е  обявена  от  BirdLife International за  
Орнитологично  важно  място . През  1998 г. става . част  от  КОРИНЕ  място , поради  
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европейското  й  значение  за  опазването  на  редки  и  застрашени  местообитания , растения  и  

животни , включително  птици . 

9. Съществуващо  земеползване  по  границите  на  площадката  или  трасето  на  

инвестиционното  предложение . 

Инвестиционното  предложение  не  влиза  в  противоречие  с  настоящото  и  бъдещото  ползване  

на  други  земи  в  района . 

Към  момента  поземленият  имот  предмет  на  ИП  е  с  начин  на  трайно  ползване  - за  стопански  

двор . 

Имотьт  е  обезпечен  с  комуникационен  досгьп  посредством  сьществуващ  път . 

Промяна  и/или  изграждане  на  самостоятелна  пътната  инфраструктура  няма  да  е  необходима  

и  затова  не  се  предвижда  на  този  етап . 

Предвид  посоченото  по -горе , очакваните  промени , свързани  с  реanизацията  на  HH не  се  

очаква  да  засегнат  вида  и  начина  на  ползване  на  други  територии  освен  терена  за  реanизация  

на  инвестиционното  намерение . 

10. Чувствителни  територии , в  т .ч . чувствителни  зони , уязвими  зони , заwитени  зони , 

санитарно -охранителни  зони  около  водоизточниците  и  съоръженията  за  питейно - 

битово  водосна 'одяване  и  около  водоизточниците  на  минерални  води , използвани  за  
лечебни , профилактични , питейни  и  хигиенни  нужди  и  др .; Национална  екологична  

мрежа . 

Терена  на  инвестиционното  предложение  се  намира  в  землището  на  с . Карапелит , община  

Добричка  и  отстои  на  около  350 м  от  най - близкия  защитаван  обект - жилище . 

На  инвеститора  не  е  известно  дали  в  близост  до  площадката  има  или  няма  санитарно - 

охранителна  зона . 

В  непосредствена  близост  до  площа ,дката  няма  разположени  защитени  зони . 

Територията  предмет  на  HH не  засяга  защитени  територии , Корине  места , Рамсарски  места , 

флористично  важни  места , орнитологични  важни  места . 

Територията  предмет  на  HH не  засяга  елементи  на  НЕМ . Най -близо  до  територията  на  ИП  

е  33 за  опазване  на  прродните  местообитания  u дивата  флора  и  фауна  „Суха  река" с  код  

BG000010797, определена  сьгласно  изискванията  на  чл.6, an.1, т. 3 и  4 от  Закона  за  

биологичното  разнообразие (обн . ДВ . Бр . 77/2002г ., изм . и  доп .). 
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на  инвестиционно  намерение  за  изграждане  на  инсталация  за  изваряване  на  масло  от  етерично  маслени  култури  
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Цели  на  защита : 

• Запазване  на  площта  на  природните  местообитания  и  местообитанията  на  видове  и  

техните  популации , предмет  на  опазване  в  рамките  на  защитената  зона . 

• Запазване  на  естественото  сьстояние  на  природните  местообитания  и  
местообитанията  на  видове , предмет  на  опазване  в  рамките  на  зашитената  зона , включително  

и  на  естествения  за  тези  местообитания  видов  сьстав , характерни  видове  и  условия  на  
средата . 

• Възстановяване  при  необходимост  на  площта  и  естественото  сьстояние  на  
приоритетни  природни  местообитания  и  местообитания  на  видове , както  и  на  популации  на  

видовете , предмет  на  опазване  в  рамките  на  зашитената  зона . 

Предмет  на  опазване : 

ПРИРОДНИ  МЕСТООБИТАИИЯ : Мизийски  гори  от  сребролистна  липа  - Moesian silver 

lime woods; Балкано -панонски  церово -горунови  гори  - Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile 

oak forests; Източни  гори  от  космат  дъб  - Easthern white oak forests; Субконтинентални  пери -

панонски  храстови  сьобщества  - Subcontinental peri-Pannonic scrub; Източно  
субсредиземноморски  сухи  тревни  сьобшества  - Eastern sub-mediterranean dry grasslands 

(Scorzoneratalia villosae); Крайречни  галерии  от  Sa1ix alba u Populus a1ba; Полуестествени  

сухи  тревни  и  храстови  сьобшества  върху  варовик (Festuco-Brometalia) (* важни  
местообитания  на  орхидеи ) и  др . 

БО3АЙНИЦИ : Малък  подковонос  - Кhinolophus hipposideros; Голям  подковонос  - 
Rhinolophus ferrumequinum; Остроух  нощник  - Myotis Ыythii; Голям  нощник  - Myotis myotis; 

Лалугер  - Spermophilus citellus; Обикновен  (голям ) хомяк  - Mesocricetus newtoni; Степен  пор  - 
Mustela eversmannii; Пъстър  пор  - Vormela peregusna 

ЗЕМНОВОДНИ  И  ВЛЕЧУГИ : Обикновена  блатна  костенурка  - Emys orbicularis; 

Шипобедрена  костенурка  - Testudo graeca; Голям  гребенест  тритон  - Triturus karelinii 

БЕЗГРЪБНАЧНИ : Lycaena dispar; Euphydryas aurinia; Бръмбър  рогач  - Lucanus cervus u др . 

РАСТЕИИЯ : Обикновена  пърчовка  - Himantoglossum caprinum; Емилипопово  прозорче  - 
Potentilla emilii-popii. 
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"Суха  река ", с  код  BG0000107 определена  по  Директива  92/42/ ЕЕС  за  опазване  на  

природните  местообитания  и  дивата  флора  и  фауна  от  екологична  мрежа  НАТУРА  

2000, с  обща  площ  625 287.30 дка . 

Защитената  зона  съхранява  относително  добре  запазени  карстов  ландшафт  с  горски  и  

степни  петна , подходящи  за  прилепите  и  някои  редки  степни  бозайници . Важно  място  за  

съществуването  на  безгръбначната  фауна . Тесни  дълбоки  дерета  обрасли  с  храсти  и  ниски  

горски  терени  с  варовикови  скали . 

Установените  типове  природни  местообитания , описани  в  стандартния  формуляр  са_ 

КОД  Пр . ИМЕ  % Покр . dm 

91Z0 Мизийски  гори  от  сребролистна  липа  0.2 1249.259 

91М0 Балкано -панонски  церово -горунови  гори  11.2 69958.52 

91АА  Източни  гори  от  космат  дъб  0.4 2498.519 

40А0 * 	Субконтинентални 	пери -панонски 	храстови  0.07 437.2408 

62А0 Източно 	субсредиземноморски 	сухи 	тревни  0.62 3872.704 

92А0 Крайречни  галерии  от  Sa1ix alba u Populus alba 0.62 3872.704 

6210 * 	Полуестествени 	сухи 	тревни 	и 	храстови  

съобщества 	 върху  

варовик  (Festuco-Brometalia) (* важни  местообитания  

19.88 124176.4 

8310 Неблагоустроени  пещери  H.() > 62.46297 

91I0 * Евро -сибирски  степни  гори  c Quercus spp. 2.7 16865 

6240 * Субпанонски  степни  тревни  сьобщества  0 

6110 *Отворени 	калцифилни 	или 	оази ~ jм ~ : г t ги  

тревни  съобщества  от  Alysso-Sedion albi 

0 

Тъй  като  редица  животински  видове  и  по -специално , много  видове  птици  мигрират , 

защитената  зона  може  да  е  от  значение  за  различни  аспекти  от  цикъла  на  живота  на  

тези  видове . Установените  видове  птици , включени  в  Приложени  I на  Дир .79/409/ЕЕС  са  

КОД  ИМЕ  (на  ИМЕ 	(на  Попул . разпространени  Цял .Оц. 

А429 Dendrocopos 

s riacus 

Сирийски  пъсгьр  

кълвач  

65-95 

двойки  

типичен  Добра  

~ С) 
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А 133 Burhinus 

oedicnemus 

Турилик  10-14 

двойки  

много  рядък  Добра  

А072 Pernis apivorus Осояд  7-9 типичен  

А019 Pelecanus 

OnOCYOtaIuS 

Розов  пеликан  

АОЗО  Ciconia nіgra Че  ен  шъ  кел  2-3 рядък  
А238 Dendroco os С  еден 	пъстьр  20 двойки  типичен  
А081 Circus aeru inosus Т  ъстиков  блата  0-1 двойки  
А027 Egretta alba Голяма 	бяла  ядък  
А307 S lvia nisoria Ястребогушо  45-65 рядък  
А224 Caprіmulguѕ  Козодой  20-40 рядък  
А242 Melanoco іypha дебелоклюна  250 типичен  
А234 Picus canus Сив  кълвач  5-10 
А339 Lanius minor Че  ночела  410-420 типичен  
А215 Bubo bubo Бухал  4-6 Доб  а  
А089 А  uila ротагіnа  Малък 	к  еслив  8-10 рядък  Доб  а  
А022 Іxobrychu ѕ  minutus Малък  воден  бик  1-2 двойки  рядък  
А029 Ardea purpurea Ръждива  чапла  
А246 Lullula arborea Го  ска  ч  ч  лига  120-150 типичен  
А073 Milvus mi rans Че  на  каня  0-1 двойки  много  рядък  
А255 Anthus сат  estris Полска  бъб  ица  20-25 типичен  
А097 Falco ves ertinus Вече  на  вет 	шка  6-8 двойки  типичен  Доб  а  
А338 Lanius collurio Че  веногъ  ба  550-600 типичен  
А397 Tadorna Ръждив  ангьч  0-1 двойки  много  рядък  Доб  а  
А402 Acci iter brevi es Късопръст  яст  еб  2-4 двойки  рядък  Доб  а  
А082 Circus с  aneus Полски  блата  0-1 двойки  рядък  
А403 Buteo ru mus Белоопашат  7-9 двойки  рядък  
А092 Hieraaetus Малък  о  ел  2-3 двойки  много  рядък  Доб  а  
А080 Circaetus gallіcuѕ  Open змия  3-4 двойки  типичен  
А379 Emberiza Г  адинска  520-530 типичен  

hortulana овеса  ка  двойки  
А031 Ciconia ciconia Бял  шъ  кел  10 двойки  типичен  
А229 Alcedo atthis Земе  одно  3-4 двойки  типичен  
А231 Coracias garruluѕ  Синявица  40-45 рядък  

Установени  са  33 вида , които  се  мигрираши  птици , не  включени  в  Пр . I на  Дир . 

79/409/ЕЕС , но  зашитената  зона  играе  важно  място  за  опазването  им . 

Бозайниците , включени  в  Приложение  II на  Директива  92/43/ЕЕС  са : 

код  ИМЕ  (на  латински) ИМЕ  (на  български) Разпространение  

Попул . 
1303 Rhinolo hus h ірроѕіdегоѕ  Мапък  подковонос  типичен  
1304 Rhinolo hus Геггuтеаuіпuм  Голям  по  ковонос  типичен  
1307 Mvotis Ыvthii Остроух  но  ник  типичен  
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1324 М  otis т  otis Голям  нощник  типичен  
1335 S ermo hilus citellus Лалугер  типичен  
2609 Mesocricetus newtoni Обикновен  голям  хомяк  рядък  
2633 Mustela eversmannii Степен  пор  рядък  
2635 Vormela pereguѕna Пъстьр  пор  рядък  

2.1. ТИПОВЕ  МЕСТООБИТАНИЯ  от  Припожение  I наДиректива  92/43/ЕЕС  

2.2. ВИДОВЕ , вкяючени  в  Приложение  1 на  Дир.79/409/ЕЕС  и  17риложение  11 на  Дир . 

92/43/ЕЕС  

Земноводни  и  влечуги , включени  в  Приложение  II на  Директива  92/43/ЕЕС , установени  при  

терените  изследвания  2005-2006 са : 

код  ИМЕ  (на  латински) ИМЕ  (на  бьлгарски) Разпространение  

1220 Emys orbicularis Обикновена  

блатна  костенурка  

Типичен  

1219 Testudo graeca Шипобедрена  костенурка  Типичен  

1171 Triturus karelinii Голям  гребенест  тритон  Типичен  

Устновени  са  9 вида  безгръбначни , включени  в  Приложение  II на  Директива  92/43/ЕЕС , от  

които  Lucanus cervus Бръмбър  рогач  и  Cerambyx cerdo c добра  оценка  на  
сьстоянието . 

Растенията , включени  в  Приложение  II на  Директива  92/43/ЕЕС  са  Potentilla 	emilii- 

popii (Емилипопово  прозорче ) и  Himantoglossum caprinum (Обикновена  пърчовка ). 

Основната  уязвимост  за  територията , определена  от  
стандартния  формуляр  са  

➢широкомащабно  развитие  на  селското  стопанство , 

➢култивиране , 

➢пресушаване  и  недостиг  на  водните  ресурси , 

➢залесяване  с  чуждоземни  видове , 

➢изсичане  на  дърветата  

➢други  дейности , които  биха  повлияли  нега .тивно . 

експертите , попълнили  

Предвид  отдалеченостга  на  имота  от  зоната  не  се  очаква .т  големи  концентрации  от  

миrриращи  грабливи  птици . 

ИП  няма  да  доведе  до  отрицателно  въздействие  върху  видовете , предмет  на  опазване , до  
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нарушаване  целостта  или  фрагментация  на  техните  хабитати , както  и  до  увреждане  на  

защитена  зона . 

Реализацията  на  ИП  няма  да  доведе  до  промяна  в  местообитанията  и  миграционните  

трасета  на  птиците , поради : 

• Територията  граничи  с  урбанизирана  територия  - меетни  пътиша  и  с  имоти  с  начин  на  

трайно  ползване  - за  стопански  двор . 

• Не  се  предвижда  изграждане  на  надземни  електропреносни  мрежи , които  да  увеличат  

риска  от  гибел  за  мигрирашите  видове , особено  на  белите  щъркели . 

• Много  от  видовете  птици  предмет  на  опазване  в  зоната  са  характерни  за  откритите  

пространства  и  земеделските  земи  с  полезашитни  пояси  и  храсталаци . 

• Реализацията  на  ИП  ше  се  осъцtестви  в  съответствие  с  целите  на  опазване  на  

местообитанията  и  видовете  в  района . 

Може  да  се  направи  прогноза , че  реализацията  на  11 П  няма  да  доведе  до  значително  

отрицателно  въздействие  върху  предмета  на  опазване , до  нарушаване  целостта  или  до  

увреждане  на  защитените  зони . 

11. Други  дейности , свързани  с  инвестиционното  предложение  (например  до 'оив  на  

строителни  материали , нов  водопровод , до 'оив  или  пренасяне  на  енергия , жилищно  

строителство ). 

За  реализация  на  инвестиционното  предложение  не  се  предвиждат  други  дейности : 

• Не  се  предвижда  изграждане  на  нова  пътна  инфраструктура . 

• За  транспортното  обслужване  ще  се  ползва  сьшествувашата  инфраструктура . 

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

Настоящата  Информация  за  преценяване  на  необходимостта  от  ОВОС  е  предназначена  за  

РИОСВ  - Варна , сьгласно  Закона  за  опазване  на  околната  среда  с  цел  получаване  на  

решение  за  преценяване  на  необходимостга  от  ОВОС . 

Всички  необходими  документи  и  разрешителни , сьгласно  изискванията  на  Закона  за  

устройство  на  територията . 

III. Местоположение  на  wнвестиционното  предложение , което  може  да  окаже  

отрицателно  въздействие  върху  нестабилните  екологични  характеристики  на  

г~- --» 
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географските  рай 0 ни , пОради  което  тези  характеристики  трябва  да  се  вземат  под  

внимание , u по -конкретно : 

1. съществуващо  и  одобрено  земеползване ; 

Дейностга  на  обекта  не  засяга . подобни  планове . 

Територията  на  инвестиционното  предложение  не  засяга  елементите  на  Национanната  

екологична  мрежа  (защитени  територии , КОРИНЕ  места , Рамсарски  места  и  орнитологично  

важни  места ). 

Реanизацията  на  инвестиционното  предложение  няма  да  доведе  до  необходимост  от  ново  

зониране  на  територията . 

2. мочурища , крайречни  области , речни  устия ; 

В  близост  до  територията  на  инвестиционното  предложение  няма  мочурища , крайречни  

области  или  речни  устия . 

З . край 'орежни  зони  и  морска  околна  среда ; 

В  близост  до  територията  на  инвестиционното  предложение  няма  крайбрежни  зони  и  морска  

среда . 

4. ПЛаНИНСКИ  И  ГОрСКИ  рай 0 НИ ; 

В  близост  до  територията  на  инвестиционното  предложение  няма  планински  и  roрски  

райони . 

5. зЯWИТСНИ  СЪС  ЗаКОН  Тер uТОрИИ ,' 

В  непосредствена  близост  до  плоц tадката  няма  разположени  защитени  зони . 

Територията  предмет  на  HH не  засяга . защитени  територии , Корине  места , Рамсарски  места , 

флористично  важни  места , орнитологични  важни  места . 

Територията  предмет  на  ИП  не  засяга  елементи  на  НЕМ . Най-близко  разположената  такава  

е  33 за  опазване  на  прродните  местообитания  и  дивата  флора  и  фауна  „Суха  река" с  код  

BG000010797, определена  сьгласно  изискванията  на  чл .6, an.1, т. 3 и  4 от  Закона  за  

биологичното  разнообразие . 

г~- -» 
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б . засегнати  елементи  от  Националната  екологична  мрежа ; 

Територията  на  инвестиционното  предложение  не  засяга  елементите  на  Националната  

екологична  мрежа  (зацtитени  територии , КОРИНЕ  места , Рамсарски  места  и  орнитологично  

важни  места). 

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

Територията , на  която  се  предвижда  да  бъде  реализирано  инвестиционното  предложение , 

представлява  в  настоящия  момент  стопански  двор , с  изградено  предприятие  за  производство  

на  олио . Поради  това  територията  на  разглежданата  плоцхадка  следва  да  се  причисли  към  

ландшафтите , върху  които  вече  е  оказвано  известно  антропогенно  въздействие . 

Инвестиционното  предложение  не  съдържа  обекти  или  мероприятия , които  да  доведат  до  

поява  на  нови , значими  по  количество  замърсители  в  разглежданата  територия . Имайки  

предвид  настояцюто  сьстояние  на  ландшафта  в  разглеждания  район  може  да  се  твърди , че  

изграждането  на  сграда , с  цел  монтиране  на  дестилерия  за  преработка  на  тревни  култури  

няма  да  доведе  до  значими  нега .тивни  изменения  в  състоянието  на  ландшафта . Измененията  в  

елементите  на  ландшафта  цхе  бъдат  основно  по  отношение  на  визуалната  среда . Очакваното  

визуално  въздействие  цхе  доведе  до  изменение  в  облика  на  средата , но  няма  да  окаже  
влияние  върху  продуктивносгга  и  емкостта  на  ландшафта , а  съшо  и  на  възможностите  му  за  

развитие . 

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

здравна  защита . 

Инвеститорите  нямат  информация  относно  попадане  на  терена , предмет  на  инвесгиционното  

предложение  в  санитарно  охранителни  зони  около  водоизточници  и  съоръжения  за  питейно - 

битово  водоснабдяване  и  около  водоизточници  на  минерални  води , използвани  за  лечебни , 

профилактични , питейни  и  хигиенни  нужди . 

В  близост  до  територията , предмет  на  инвестиционното  предложение  няма  училицха , детски  

градини  и  лечебни  заведения . Най  - близко  разположения  зацtитаван  обект , подлежащ  на  

здравна  защита  е  жилиц tна  сгра ,да  на  около  350 м  от  горецитирания  имот . 
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IV. Тип  и  харакrеристики  на  потенциалното  въздействие  върху  околната  среда , като  се  

вземат  предвид  вероятните  значителни  последици  за  околната  ереда  вследствие  на  

реялизацията  на  инвестиционното  предложение : 

1. Въздействие  върху  населението  и  човешкото  здраве , материалните  акгиви , 

културното  наследство , въздука , водата , почвата , земните  недра , ландшафта , климата , 

биологичното  разнообразие  и  неговите  е  iементи  и  защитените  територии . 

Климат  

Разглежданият  регион  принадлежи  към  Източния  климатичен  район  на  Дунавската  

хълмиста  равнина  от  Умерено -континенталната  климатична  подобласт  на  Европейско  

континенталната  климатична  област . 

Температурните  характеристики  го  определят  като  относително  студен  за  съответната  

географска  ширина  през  зимата  (средната  януарска  температура  е -1.8°С, а  средната  

минимална  и  средната  максимална  са  сьответно  - 5.5 °С  и  2.7°С) и  съответно  с  горещо  лято  

(средна  юлска  температура  21.6°С  при  средна  максимална  и  средна  минимална  сьответно  

28.2°С  и  15.0 °С). Това  подчертава  типично  континенталния  характер  на  климата  на  района . 

Площта  е  част  от  пояса  на  умереноконтиненталния  климат , силно  повлиян  от  близостта  на  

Черно  море . Най -студени  месеци  са  януари  и  февруари , а  най -топли  месеци  са  юли  и  август . 

Средните  годишни  валежи  възлизат  на  430 Um2 . 

Важен  елемент  от  климата  са  ветровете , север -североизточни  през  зимата  и  южни  през  

лятото . Средната  годишна  стойност  на  скоростта  на  вятьра  3.6 т/s Преобладаващи  са  

северните  и  северозапа ,дни  ветрове , а  най -слаби  са  ветровете  от  юг . Средната  годишна  

относителна  влажност  е  около  77% с  максимум  през  зимата  и  минимум  през  лятото . 

Компонентите  на  околната  среда  в  разглеждания  регион  не  са  антропо reнно  повлияни . 

Районът  е  сред  малкото  в  страната , съхранени  от  замърсяване , причинено  от  промишлени  

дейности . 

Местните  условия  имат  особено  положително  влияние  върху  способносгга  за  самоочистване  

на  средата . Наличието  на  постоянни  ветрове  с  относително  висока  скорост , откритостга  на  

района , близостта  на  Черно  море , липсата  на  температурни  инверсии  и  т .н . са  добра  

предпоставка  за  ефективно  и  бързо  разсейване  на  емитираните  във  въздуха  вредни  вещества . 

Атмосфернмя  въздух  
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Съгласно  климатичното  райониране  на  България , разглежданият  регион  принадлежи  към  

Източния  климатичен  район  на  Дунавската  хълмиста  равнина  от  Умерено -континенталната  

климатична  подобласт  на  Европейско  - континентапната  климатична  област , район  от  

Добруджанското  плато . 

Климатьт  в  разглеждания  район  се  формира  главно  в  резултат  на  общата  атмосферна  

циркулация  за  страната  от  запад  към  изток , но  се  наблюдават  значителни  континентални  

преноси . Местоположението  на  инвестиционното  предложение  предопределя  и  зависимостта  

му  от  характерните  климатични  условия  и  особености  за  този  reографски  край , които  се  
формират  под  влиянието  и  на  Черно  море . 

Село  Карапелит  се  намира  в  сьрцето  на  Добруджа , на  20 километра  западно  от  областния  

центьр  Добрич . 

Съществува  достатьчно  ранна  и  топла  пролет , топла  и  продължителна  есен , сравнително  мека  

зима  и  полусухо , горешо  лято  - благоприятни  сезони  за  земеделие , животновъдство  и  

лозарство . Вапежите  са  по -ниски  от  нормалните  за  страната  и  са  средно  330-420 литра  на  

квадратен  метьр . 

Основните  статистически  достоверни  характеристики  от  най -близката  хидрометеорологична  

станция , определящи  климатичните  и  метеорологични  условия  в  района  са : 

Температура  на  въздуха : Средната  годишна  температурата  на  въздуха  за  района  е  12,1 °С , за  

зимния  сезон  тя  е -10 - 140  С . През  лятото  средната  тримесечна  температура  е  25-28°С . 

Други  климатични  данни , характерни  за  оценявания  район  са : 

✓ брой  на  дните  с  устойчива  температура , по -голяма  или  равна  на  10°  С - 204; 

✓ абсолютна  минимална  температура  - -26,20  С ; 

✓ абсолютна  максимална  температура  - +37,90  С ; 

✓ брой  на  дните  с  трайно  задържане  на  снежната  покривка  - 80 дни . 

Влажност  на  въздуха : Средногодишната  стойност  на  относителната  влажност  на  въздуха  е  

77 %, максималната  стойност  (82 %) е  през  зимата , а  минималната  (70 %)- през  лятото . 

Средногодишния  общ  брой  на  дните  с  мъгла  в  района  е  сравнително  голям - 35. Те  оказват  

неблагоприятно  влияние  при  разпространяването  на  замърсителите  по  въздуха , т .е . 

възпрепятстват  ефективното  разсейване . 

Валежи : За  характеризиране  на  валежите  са  използвани  данни  от  хидрометеорологичната  

станция . Най -малка  е  средномесечната  сума  на  валежите  през  м . февруари -март  (32-31 тт ); 

вторият  минимум  е  през  м . октомври  (38 тт ). Средногодишната  сума  на  валежите  е  около  

г~- --» 
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330 -420 тт , като  през  зимата  падат  около  20 0,4,  през  пролетга  - около  26 %, през  лятото  - 

около  30 % и  около  24 % през  есента . Средната  месечна  сума  на  вanежите  има  максимум  - 

през  м . май-юни  (66 тт ). 

Вятър : Преобладават  ветровете  от  северозападна  четвърт  - около  50%. Ветровете  сьс  скорост  

10 т/s обхвац ~ат  около  91% от  случаите . Характерни  за  района  са . умерените  и  силните  ветрове -

средногодишната . скорост  на  вятьра  е  около  3.5 т/s. Средногодишната  честота  на  дните  с  по -

силен  вятьр - над  5т/s, който  предизвиква  високо  ниво  на  турболенция  и  ефективно  разсейва  

замърсителите  с  20.3%. Случаите  на  тихо  време  са  малко  под  25%, което  е  благоприятно  за  

разсейване  на  замърсителите . 

Ог  климатичните  характеристики  на  района  от  съцtествено  значение  за  реanизацията  на  

инвестиционното  предложение  са  скоростга  и  честотата . на  вятьра . 

Данни  за  средногодишната  роза  на  ветровете  са  представени  в  Таблица  1, а  графично  е  

показана  на  Фигура  1. 

Таблица  1: Данни  за  средногодишната  роза  на  ветровете  

Посока  N NE E SE S SW W NW 

Скорост , т/s 4,9 .2 3.9 3 3 3.1 4.- 4.1 

Честота , °/о  23,7 21,2 8.3 15,1 7,6 3,9 7,6 12,5 

Фигура  1: Средногодишна  роза  на  ветровете  

N 
з  

NW 	 гЕ  
2 

—Gropocт. m/s 

1 	 — Честста , % 

W 	 E 

S`N 	 SE 

с  

Класът  на  устойчивост  на  атмосферата  е  индикатор  за  атмосферната  турбулентност  и  е  

функция  на  статичната  стабилност  /свързана  с  вертикалното  изменение  на  температурата  на  

г~- --» 
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въздуха /, термичната  турбулентност  /предизвикана  от  наrряването  на  приземния  слой  

въздух / и  механичната  турбулентност . Съгласно  възприетата  в  ЕС  и  САЩ  класификация  за  

устойчивост  на  атмосферата  на  Pasquill-Gifford-Turner, годишното  разпределение  по  класове  
за  региона  е  както  следва : 

Клас  на  устойчивост  % 

А  /силна  неустойчивост / 0 

В  /умерена  неустойкивост / 22, 7 

С  /слаба  неустойкивост / 56,1 

D /неутрална  устойкивост / 21,2 

Е  /умерена  устойкивост / 0 

F/силна  устойкивост / 0 

Както  се  вижда  от  данните  представени  за  климата  в  района  на  обекта , в  годишен  разрез  

преобладава  слаба  неустойчивост  с  умерена  слънчева  радиация , слаба  облачна  покривка  и  

скорост  на  вятъра  над  3 т/s, следвана  от  силната . устойчивост  сьс  слабо  заоблачаване . 

Скоростта  и  посоката . на  вятьра  както  и  времетраенето  на  тихото  време  (33%) 
благоприятстват  разсейването  на  атмосферните  замърсители . 

Анализът  на  сьстоянието  на  атмосферния  въздух  се  осъшествява  с  цел  определяне  на  

настоящото  ниво  на  замърсяване , идентифициране  на  причините , предизвикващи  това . 

замърсяване , мероприятията  за  снижаване  на  нива .та  на  отделните  замърсители  и/или  

капацитетните  възможностите  за  поемане  на  допълнителни  количества  вредни  вещества . 

Въздухът  е  един  от  компонентите  на  околната  среда , чието  замърсяване  се  отразява  не  само  

върху  другите  фактори  на  средата , но  и  върху  хората , животинския  и  растителния  свят . 

За  да  се  извърши  качествен  анапиз , са  използвани  актуални  конкретни  данни  от  системите  за  

емисионен  и  имисионен  мониторинг  на  МОСВ  и  МЗ . 

Наблюдението  на  качеството  на  атмосферния  въздух  и  негония  контрол  се  осьцtествява  от  

Национапната  система  за  екологичен  мониторинг , изгра ,дена  на  базата  на  локапните  

подразделения  на  Министерството  на  околната  среда  и  водите  - Регионалните  инспекции  по  

околна  среда  и  води  (РИОСВ ). 

Замърсяването  на  атмосферния  въздух  на  територията  на  обцхината  се  дължи  основно  на  

транспортния  поток  по  уличната  мрежа , промишлеността , битовото  отопление  през  студения  

период , селскостопанските  дейности  в  близост  до  територията , дейностите  върху  открити  

площи  с  насипни  материали  (депа , кариери , сметиц iа, строителни  плоцхадки  и  др .). 
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Основните  замърсяващи  вещества . са  прах , серен  диоксид  (SОг), азотни  оксиди  (NOX), оловни  

аерозоли  и  въглероден  оксид  (СО). Наднормени  стойности  се  отчитат  при  показателите  прах  

и  серен  диоксид  (последния  главно  през  зимния  период ). Останалите  са  в  нормите . 

Най-значим  проблем  е  замърсяването  на  атмосферния  въздух  с  фини  прахови  частици . Най- 

високите  концентрации  през  последните  2 години  са  регистрирани  през  месеците  януари , 

ноември  и  декември , т.е . през  отоплителния  период . През  топлата  част  от  годината  (май - 

август ) средно  денонощните  концентрации  не  превишават  прагова .та  норма . 

Организираните  източници  на  територията  на  гр .Добрич  са  предимно  от  производствен  

характер . Характерното  им  разпределение  (в  типично  производствени  зони) позволява . добре  

да  се  оцени  тяхното  въздействие  върху  замърсяването  на  атмосферния  въздух . Обособени  са  

няколко  производствени  зони , от  които  основни  са  югозападната  и  северната  промишлени  

зони . 

От  анализа  на  данните  за  замърсеността  на  атмосферния  въздух  изводът  е, че  за  община  

Добричка  проблемите  със  сьстоянието  на  въздуха  са  относително  несьществени . За  град  като  

Добрич , делът  на  емисиите  на  вредни  вещества  в  атмосферата  е  сведен  до  минимум . 

Вредните  емисии  са  в  пъти  по -ниски  от  средните  за  страната . От  годишните  карти  за  емисии  

на  серни  оксиди  (справочник  "Околна  среда" на  Националния  статистически  институт ) се  
2 

вижда , че  територията  на  общината  е  в  зони  с  емисии  на  SOX  - от  0 до  2.5 t/km , доказващо  

ниската  степен  на  замърсяване  на  атмосферния  въздух . 

Това  замърсяване  на  въздуха  е  с  още  по-ниски  стойности  на  територията  на  с . Победа , където  

такива  производствени  предприятия  не  оперират . 

Очаквани  въздействия  

Експлоатацията  на  инсталацията  ще  бъде  еъобразена  сьс  Закона  за  чистотата  на  атмосферния  

въздух . 

По  време  на  строителните  рдботи  

Предвидените  строително -монтажни  мероприятия  включват  транспорт  на  материали  и  

оборудване , използване  на  строителна  механизация  и  изкопни  работи . Малкият  обхват  на  

замърсяването  и  негова .та  неголяма  продължителност  са  основания  да  се  прогнозира , че  

строителните  работи  няма  да  окажат  значително  въздействие  на  въздуха  в  района . Не  се  

очаква  превишаване  пределно  допустимите  концентрации  на  замърсители  в  атмосферния  
въздух . 

По  време  на  експлоатацията  на  ИП  
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През  експлоатационния  период  са  възможни  въздействия  от  емисии  на  вредни  вецхества  от  

ДВГ , отделяни  от  тежкотоварните  автомобили , доставяцхи  растителната  суровина  и  емисии  

отпадъчни  газове  от  дейносгга  на  котела . 

Обективно  след  реализиране  на  инвестиционното  намерение , сьществунаіі [ото  сьстояние  

няма  да  бъде  променено  съществено . 

Врелни  физични  фактори  - шум , вибраиии  

Шум  

По  определение  шумът  представлява  неприятни  и  дразнещи  изменения  на  звуковото  налягане  

върху  слуховия  орган  на  живите  организми . Под  звук  се  разбира  възприеманата  от  слуховия  

орган  на  всяка  промяна  в  напягането , която  се  проявява  във  въздуха , в  течности  или  в  някаква  

друга . материална  среда . Освен  физическите  особености  на  звука  или  шума , които  обективно  

мога .т  да  се  измерят  с  физични  методи , човешкото  ухо  има  субективната  оценка  за  шумово  

въздействие , което  всьшност  служи  за  оценка  на  професиналния  риск  от  този  фактор . За  

адеква .тната  хигиенна  оценка  на  шума  е  въведена  честотно  коригираша  крива , която  

наподобява  честотно -амплитудната  обективна  сетивност  на  ухото  към  шумове  с  различна  

характеристика . Водещите  промени  в  слуха  се  определят  от  анатомичните  и  функционалните  

особености  на  ухото , което  възприема  звукови  колебания  в  пределите  на  10 октави . При  млад , 

здрав  човек  този  диапазон  е  в  границите  приблизително  от  16 Hz до  20 kHz. Слуховата  
чувствителност  зависи  от  честотата . Най -ефективно  се  възприемат  тоновете  с  честота  1000- 

4000 Hz. 

Честотната  характеристика  на  шума  (честотният  спектьр ) е  от  сьцхествено  значение  при  

оценката  на  влиянието  на  шума . В  практиката  оценката  се  прави  в  честотни  ленти  (октави  или  

терцоктави ), като  се  използуват  сьответни  филтри . За  целите  на  техническата  акустика  

честотните  ленти  за  измерване  са  стандартизирани  с  БДС  4841-70, а  за  хигиенни  оценки  

(сьгласно  БДС  14478-82) се  използуват  8 октави , а  именно : 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 

1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz u 8000 Hz, които  покриват  диапазона  50-10000 Hz. 

В  зависимост  от  изменението  на  интензитета  шумът  е  постоянен , променлив , прекъсвацх  и  

импулсен . За  променливия  шум  се  въвежда  понятието  "еквивалентно  ниво ", чрез  числената  

стойност  на  което  и  експозицията  (време  на  въздействие ) се  съди  за  професионалния  и  
здравния  риск . Класовете , на  които  се  разделят  нива .та  на  звуково  налягане  са  през  5 dBA, по- 

рядко  през  2,5 dBA. B крайна  сметка  измерванията  на  характеристиките  на  различните  

шумове  целят  повишаване  на  адекватностга  на  хигиенната  оценка  и  риска . 
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В  момента  стандарт  БДС  14478-82 лимитира  дневното  шумово  натоварване  на  85 dBA 

(допустимо  ниво  на  дневната  персонanна  шумова  експозиция  на  работещия ) и  пределно  

допустими  стойности  на  нивата  на  звуково  наляга .не  за  съответните  октави  (честотни  ленти ) в  

граници  38-99 dBA npu различни  по  характер  дейности . Допустимата  моментна  максим anна  

стойност  на  нивото  на  звуковото  налягане  е  140 dBA (200 Ра). 

Източници  на  шум  по  време  на  строителството  на  о 'оекта  

Източници  на  шум  при  изграждането  на  сградите  и  на  сондажа  са  различните  строително - 

монтажни  и  транспортни  средства  - 6arep, булдозер , кран , бетоновоз , товарни  автомобили , 

вкл . тежки  автотранспортьори . Нивата  на  шум , излъчван  от  тях  са : багер  - 80 = 91 dBA, 

булдозер  - 97 = 105 dBA, автокран  - 82 = 93 dBA, тежкотоварни  автомобили  - 73 = 94 dBA, 

компресор  въздушен  - 86 = 99 dBA, вибратори  - 82 = 98 dBA, чук  къртачен  - 102 = 116 dBA u 

др • 

Данните  (долна  и  горни  граници ) са  от  литературни  източници  и  собствени  

измервания . 

По  правило  шумът  от  строителните  машини  и  транспортните  средства  е  с  ниска  и  средна  

честота , постоянен  (стационарен ) през  цялото  работно  време , с  отделни  кратки  добавки  на  

импулсен  шум , като  в  преобладаващия  брой  случаи  е  над  нормата . 

Строителната  дейност  ще  се  извършва  през  дневния  период . Тя  е  източник  на  шум  в  околната  

среда  с  еквив anентно  ниво  около  и  над  90 dBA в  непосредствена  близост  до  работещите  
машини . 

Товарният  транспорт  за  доставка  на  матери anи , оборудване  и  за  извозване  на  изкопни  земни  

маси , ще  се  движи  по  приетия  транспортен  вариант  извън  населените  места , като  достьпът  до  

обекта  ще  бъде  по  сьществуващ  селски  път . С  високи  еквив anентни  нива  се  характеризира  и  

транспортния  шум , но  не  с  толкова  стационарен  (постоянен ) характер , като  този  излъчван  от  

работещата  на  място  строителна  механизация . Този  шум  е  променлив , непостоянен , импулсен  

и  се  проявява  при  инцидентното  преминаване  на  МПС  към  и  от  работните  площадки . 

Източници  на  шум  по  време  на  експлоатацията  на  обекта  

При  дестилирането  на  етерично -маслени  култури  няма  да  се  монтират  и  използват  
сьоръжения  и  машини  генериращи  наднормен  шум . 

Обикновено  преработката  на  етерично -маслените  култури  се  извършва . в  края  на  месец  
юни/начanото  на  месец  юли . Дестилерията  ще  функционира  и  експлоатира  не  повече  от  30- 

40 дни  годишно . През  този  експлоатационен  период , по  данни  от  инвеститора , от  2 до  3 
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тежкотоварни  автомобила /дневно  ще  извършват  доставка  на  суровината  и  също  толкова  - ще  

изнасят  от  площадката  генерираното  количество  отпадък  от  растителни  тькани . Доставката  

на  суровина  ще  се  извършва  само  през  деня , тьй  като  етерично -маслените  култури  се  жънат  в  

най -горещата  част  от  деня  и  се  транспортират  веднага  до  дестилерията . 

В  зависимост  от  посоката  (къде  са  ситуирани  нивите  с  етерично -маслени  култури ) от  която  

се  доставя  суровината , транспортите  средства  ще  преминават  или  по  горецитирания  
асфалтов  път  южно  от  имота , или  по  полските  общински  пътища  и  пътя  разположен  източно  

от  имота . 

По  литературни  данни  максималното  ниво  излъчвано  от  тежкотоварните  автомобили  е  в  
границите  от  72 dB/A до  80 dB/A. Товарният  транспорт  ще  се  движи  по  сьществуващата  

пътна  мрежа  в  района . Скоростга  на  движение  на  МПС -та  в  обекта  ще  бъде  ниска  и  не  се  

очакват  високи  нива  на  транспортен  шум  — до  65 dBA на  10 т . от  оста  на  движението  им . 

Следователно , степента  на  въздействието  от  шума  извън  територията  на  дестилерията , 

породен  от  превозните  средства , ще  е  несьществена , затова  и  значимостта  на  въздействието  

ще  е  незначителна . 

Товаро -разтоварните  дейности  на  суровината  ще  се  извършват  вътре  в  производственото  

помещение , т .е . не  се  очаква  тази  дейност  да  доведе  до  акустичен  дискомфорт  в  най - 

близките  жилищни  зони . По  време  на  разтоварните  дейности  и  маневрирането  във  
вътрешната . площадка  на  имота , излъчваният  шум  от  тежкотоварния  автомобилен  транспорт  

ще  е  краткотраен  и  с  временна  продължителност . Достигащият  шум  до  най -близката . 

жилищна  сграда  ще  е  не  повече  от  55 dB(A), тьй  като  в  линията  си  на  разпространение  ще  

премине  през  производствената  сграда  (термопанелите  от  които  е  изградена  притежават  
много  добри  звукоизолационни  качества  понижават  нивото  на  шум  с  от  25 до  34 dB(A)) u 

изградения  триметров  зелен  пояс  от  вечнозелена  растителност . 

За  недопускане  на  акустичен  дискомфорт  в  най -близките  жилищни  територии , инвеститорът  

планира  да  комбинира  прилагането  на  няколко  шумооrраничаващи  мероприятия : 

• Изграждането  на  сградата  в  която  ще  се  монтира  дестилерията  да  се  изнъриги  с  

термопанели . Панелите  сьс  сьрцевина  от  каменна  вата  и  дебелина  100 тт  

понижават  нивото  на  шум  c R'w = 34дВ  при  плътност  100 kg/т3, т .е . притежават  
много  добри  звукоизолационни  качества . Панелите  с  изолаиия  полиуретан  
понижават  нивото  на  шум  c R'w = 25 дВ ; 

• Котелното  отделение  е  разположено  в  сградата . Същото  ще  бъде  допълнително  

вибро - и  шумо - изолирано ; 
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• Изграждане  на  зелен  пояс  по  границите  на  имота . Много  специаписти  в  обласгга  

на  селищната  хигиена , градоустройството  и  озеленяването  потвърждават , че  

изграждането  на  зелена  система  е  сред  най -ефективните  и  сравнително  евтини  
многофункционални  методи  за  редуциране  на  шума  в  селищата . Зелените  

насаждения  филтрират , забавят , отразяват  и  поглъщат  част  от  звуковата  енергия . 

Звуковата  вълна , отразявайки  се  от  листните  повърхности  с  различна  ориентация , 

губи  от  своята  енергия , вследствие  на  еластичността  и  преместването  на  листните  

петури . Поради  това  шумът  в  помещения , пред  които  са  разположени  дървета , е  

значително  по -малко , отколкото  в  зони , незащитени  от  дървета . Най -добрият  

начин  за  защита  от  шума  е  с  плътна  лента  от  иглолистни  или  вечнозелени  видове , 

от  гледна  точка  на  запазване  на  зеленината  през  цялата  година . Освен  това  

дърветата  трябва  да  са  с  гьста  корона  и  газоустойчиви  като , сребрист  смърч , черен  

и  бял  бор, ела , туя , лъжекипарис , а  при  широколистните - лавровишня , 

сребролистна  липа , габър , бряст , копривка , черница , и  храсти  като  лигуструм  и  

спирея . Основни  показатели  при  избора  на  растителност  са  бързина  на  растеж , 

височина , дълговечност , форма  и  плътност  на  короните  и  устойчивост  на  

градските  замърсители . Коефициентьт  на  ажурност  на  пояса  не  трябва  да  е  по - 

малък  от  0,75-0,85, а  височината  - не  по-малка  от  5-бм . Изследванията  показват , че  

широколистните  поглъщат  до  26% от  звуковата  енергия . На  разстояние  50м  от  

магистрала  широколистните  видове  акация , дъб  и  топола  снижават  нивото  на  

звука  с  4,2дВ , широколистните  храсти  - с  6дВ , смърчът  - сьс  7дВ, борът  - с  9дВ . 

Трябва  да  споменем , че  зелените  пояси  освен  шумозащитен  имат  и  редица  други  

ефекти  като  естетичен , газопоглъщащ , подобряващ  микроклимата  и  т .н . 

При  взети  подходящи  мерки  - изграждане  на  постройката  с  термопанели  и  сьздаване  на  

зелен  пояс  от  вечнозелена  растителност  по  границата  на  имота , който  е  в  най -голяма  близост  

до  жилищните  територии , може  да  се  обоби tи . че  разпространението  на  генерираният  шум  

ще  бъде  неsначите ,лно  и  въздействието  му  върху  околнатя  среда  ще  бъде  несъществено . 

В  заключение , въздействието  на  reнерираният  шум  върху  околната  среда  по  време  на  

експлоатацията  на  дестилерията  за  етерично -маслени  култури  е  следното : 

• Незначително  като  характер ; 

• Пряко  като  въздействие ; 

• Локално  като  обхват ; 
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• Краткотрайно  по  време ; 

• Временно  като  продължителност ; 

• Възстановимо ; 

• Без  кумулативен  и  комбиниран  есjэект . 

Вибрации  
Вибрациите  са  физичен  фактор , който  характеризира  поведението  на  материanна  точка  или  

тяло , извършващи  колебания  с  някаква  честота  около  равновесно  положение  в  
пространството , прието  за  нулево . В  най -общия  случай  вибрациите  биват  локanни  и  общи . 

Критичният  обект , който  изпитва  въздействието  на  този  фактор , е  цялото  човешко  тяло  при  

общи  вибрации  и  ръцете , гръбначния  стълб, седanиц tето  и  долните  крайници  - при  локални  

вибрации . 

Колебанията  мога .т  да  имат  една , точно  определена  честота , или  да  представляват  комбинация  

от  сложни  механични  трептения  с  различни  честотни  съставки . 

Честотата , вктплчително  резонансната , зависи  право  пропорцион anно  от  еластичността  на  

елементите  на  трептящата  система  и  е  обратно  пропорцион anна  на  нейната  маса . 

Общоприето  е  да  се  счита , че  човешкото  тяло  има  резонансна  честота  в  диапазона  5-12 Hz 

при  вертикanно  положение  и  две  честоти  при  седяща  поза , сьответно  4-6 Hz u 20-30 Hz. 

Според  параметьра  "време" вибрациите  се  разделят  на  периодични , случайни  и  
кратковременни . Вибрацията  може  да  бъде  и  импулсна , т .е . сьстояша  се  от  отделни  импулси . 

Единичен  механичен  импулс  (даже  кога .то  той  предизвиква  последващи  колебания ) се  нарича  

"удар", ако  продължителността  на  импулса  може  да  се  счита  мanка , а  резултатният  ефект  

(възникващи  сили , ускорения , скорости ) - значителен . 

Особен  интерес  за  практиката  представляват  чисто  периодичните  трептения . При  тях  всички  

величини , характеризиращи  движението  на  системата , се  повтарят  през  равни  интерв anи  от  

време . 

Стандартите  на  Европейската  обцхност  отчитат  три  взаимосвързани  последствия , които  
характеризират  въздействието  на  вибрациите  върху  човека  - нарушен  комфорт , намanена  

работоспособност  и  увреждане  на  здравето . 

Най-големи  хигиенни  проблеми  поставя  сьчетанието  на  локanни  и  общи  непостоянни  

вибрации  с  целосменна  продължителност . Това . е  предпоставка  числената  стойност  от  
оценката  да  се  приеме  като  горна  граница  на  степента  на  производствения  риск  в  работна  
среда  с  вибриращи  машини  и  сьоръжения . 
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Източници  на  вибрации  по  време  на  строителството  

Основни  източници  на  общи  вибрационни  въздействия  в  различните  подобекти  не  са  

строително -монтажната  техника  и  механизация , а  транспортните  средства  (предимно  тежките  

автомобили ). Строителните  машини , тежката  техника  за  изкопи  и  подравняване , различните  

стационарни  и  преносими  инструменти  и  устройства  за  рязане  и  пробиване  са  характерни  
преди  всичко  с  локалните  си  вибрации . Обикновено  машините , които  сьздават  повишени  

нива  на  шум  са  и  източници  на  вибрации . 

Най -високи  стойности  на  превишението  над  допустимите  норми  се  регистрира  при  товарните  

автомобили  и  булдозерите  — 3,5 - 4,5 и  3- 4 пъти  сьответно , някои  от  ръчните  пневматични  

инструменти  — до  4 пъти , трактори , булдозери , багери  и  товарачни  платформи  около  3 пъти  и  

т .н . Средноквадратичната  стойност  на  виброскоростта  от  общите  вибрации  (по  литературни  

данни ) прогресивно  намалява  от  около  2,8 - 3,0 тт/s (на  пода  и  седалката ) npu скорост  на  

придвижване  40 - 60 km/h в  честотна  лента  2 Hz до  0,17 тт/s, при  същите  условия  в  лента  сьс  

средногеометрична  честота  63 Hz, като  от  голямо  значение  е, твърдостга  и  нееднородносгга  

на  почвения  разрез  и  режима  на  работа . 

Някои  изследвания  показват , че  вибрационното  дозово  натоварване  за  8-часов  работен  ден  

при  водачите  на  товарни  автомобили  достига . над  400%. Много  високи  стойности  на  

локалните  вибрации  по  оста  "инструмент -ръка-рамо" се  регистрират  при  работа  с  
ъглошлайфи , мощни  бормашини  и  особено  ако  се  използуват  ръчни  перфоратори  за  

пробиване  на  твърдоскални  материали . За  разлика  от  водачите  на  автомобили  и  тежка  
техника  обаче , работещите  с  ръчни  вибриращи  инструменти  не  са  изложени  на  целосменно  

въздействие . Нещо  повече , излагането  на  такова  въздействие  е  епизодично , поради  което  за  

тях  този  фактор  не  е  доминиращ . 

Има  основание  да  се  тьрси  ефект  от  комбинираното  едновременно  въздействие  на  различните  

типове  вибрации  и  наднормения  шум , преди  всичко  в  кабините  на  крановете  и  товарните  
автомобили . Аналогично  е  положението  и  при  работа  с  пневматични  и  електрически  

преносими  пробивни  машини , npu които  има  сьчетание  на  локални  вибрации  с  максимум  в  

най -ниските  честотни  ленти  с  непостоянен  и/или  импулсен  шум  от  средната  част  на  звуковия  

спектьр . 

Източници  на  вибрации  по  време  на  експлоатацията  

Източници  на  вибрации  по  време  на  експлоатацията . на  обекта  ще  са  основно  от  личните  

MHC ua работещите . 
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Очакваните  нива  на  дневен  и  нощен  шум , ще  са  под  нормите  за  допустими  емисии , отнесени  

към  най -близко  разположените  сгради  на  село  Карапелит  и  жилищната  зона . 

На  площадката , където  се  предвижда  реanизация  на  инвестиционното  предложение , няма  

източници  на  шум  и/или  вибрации . 

Реanизирането  на  инвестиционното  предложение  няма  да  доведе  до  влошаване  параметрите  

на  акустичната  среда . 

Повърхностни  и  подземни  води . 

В  хидроложко  отношение  районът  се  отнася  към  подобласт  с  преобладаващо  дъждовно  

подхранване  и  район  с  преобладаващо  влияние  на  подпочвеното  подхранване . 

Хидрографската  мрежа  е  слабо  изразена  и  се  характеризира  с  временния  отгок  по  деретата  и  

другите  овражни  форми  при  проливни  вanежи . Повърхностният  отгок  се  изпарява  или  

прониква  в  почвата . 

Повърхностните  ноди  по  принцип  не  са  за~tърсени  от  производствени  дейности . 

Ilовъраностните  води  

Повърхностните  води  на  сушата  се  отнасят  към  Черноморската  водосборна  област . В  

хидроложко  отношение  районът  се  отнася  към  подобласт  с  преобладаващо  дъждовно  

подхранване  и  район  с  преобладаващо  влияние  на  подпочвеното  подхранване . 

Хидрографската  мрежа  е  слабо  изразена  и  се  характеризира  с  временния  отroк  по  деретата  

и  другите  овражни  форми  при  проливни  вanежи . Повърхностният  отток  се  отвежда  към  

морето , изпарява  се  или  понира  в  карстовия  терен . Районът  е  беден  на  повърхностни  водни  

ресурси  на  сушата  - няма  реки  и  езера . Повърхностните  води  по  принцип  не  са  замърсени  

от  производствени  дейности . 

В  района  на  инвестиционното  предложение  повърхностните  води  се  формират  само  от  
атмосферни  вanежи  и  повърхностни  атмосферни  води  от  водосборната  област  на  

разглежданата  територия . 

Подземни  води . 

От  гледна  точка  на  подземните  води  обектьт  попада  в  Мизийския  хидро reоложки  район , 

подобласт  Варненска  депресия  - Източна  Добруджа  и  Варненско  плато . Границите  на  

хидрогеоложкия  подрайон  обхващат  причерноморската  част  на  Мизийската  платформа . 

Характерно  за  тази  зона  е  етажното  разположение  на  водоносните  хоризонти , вертикanната  

хидрохимична  зоналност  на  подземните  води , нanичието  на  хидравлична  връзка  между  
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водоносните  хоризонти  по  линия  на  тектонските  разседи  и  разломи , макар  водоносните  
хоризонти  да  са  добре  изолирани  един  от  друг  и  значително  площно  разпространение  на  

докватернерните  водоносни  хоризонти . 

В  разглеждания  район  въз  основа . на  установения  по  архивни  данни  геолого -литоложки  

строеж , reоморфоложки  и  тектонски  характеристики , са  отделени  следните  водоносни  

хоризонти : мanм-вanанжински ; долно -средно  еоценски ; сарматски ; кватернерен . 

Прогнозна  оценка  на  предполагаемото  въздействие  върху  режима  и  качеството  на  водите , в  

резултат  на  реanизацията  на  инвестиционното  предложение . 

Като  цяло  предвидените  в  инвестиционното  предложение  обекти  и  дейности , не  са  свързани  

с  формиране  на  големи  по  количество  или  силно  замърсени  отпадъчни  води . 

Реализирането  на  инвестиционното  предложение  няма  да  доведе  до  значимо  въздействие  
върху  геоложката  основа . 

Очяквани  въздействия  

Реanизацията  на  ИП  може  да  предизвика  следните  въздействия  върху  reоложката  основа : 

постоянни  статични  натоварвания  от  новите  сгради  и  динамични  натоварвания  от  пътните  

връзки ; промени  в  геоложкия  строеж  от  изкопните  и  планировъчните  работи  (промените  са  

дълготрайни , с  мanък  територи anен  обхват , по  степен  на  значимост  обикновено  са  

незначителни  за  геоложката  среда , но  това . зависи  от  конкретния  проект  и  сьответното  

количество  на  изкопните  работи , както  и  от  избора  на  места  за  депониране  на  излишните  

земни  маси ). 

На  практика  обаче , отчитайки  качествата  на  земната  основа  и  характера  на  застрояване  не  

може  да  се  очакват  никакви  сьществени  въздействия  върху  геоложката  среда  и  никакви  

неблагоприятни  физико -геоложки  процеси . 

Обектьт  не  е  рисков  по  отношение  на  земната  основа  и  фундирането  и  вероятносгга  от  

насгьпване  на  неблагоприятни  физико -геоложки  процеси  е  нищожна . 

Геоложка  основа . 

Фундаментите  на  сградите  ще  заемат  мanка  площ , поради  което  може  да  се  приеме , че  

въздействието  върху  геоложката  основа  ще  бъде  локanно  с  мanък  дълбочинен  обхват . 

Въздействието  може  да  се  дължи  от  неправилно  проектиране  и  строителство , като  
предизвика  пропадания  и  други  процеси . Не  се  очаква  сьществено  нарушение  на  режима  на  

плитките  подземни  води , за  предотвратяване  на  евентуanното  въздействие  следва  да  се  
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направи  подходяща  вертикална  планировка  и  отводняване  на  застроената  територия  на  
имота . 

Влиянието  на  предвиденото  застрояване  върху  устойчивостга  на  терена , може  да  се  прояви  

както  в  процеса  на  строителство , така  и  по  време  на  експлоатацията  на  сградите . 

Натоварването  сьс  сградите  предмет  на  инвестиционното  предложение , предвид  малкото  
застроена  площ , не  може  да  доведе  до  появата  на  сили  на  приплъзване  между  земните  
пластове  и  няма  да  доведе  до  значимо  въздействие  върху  reоложката  основа  на  терена , с  

което  не  се  създават  трудности  за  реализация  на  HH. 

Почви  

Останалата . част  на  Добруджанския  почвен  район  (североизточно  от  линията  Балчик  - 

Добрич ) е  заета  от  слабо  излужени  и  излужени  черноземи , като  преобладават  средно  

мощните  видове . Те  заемат  около  76 % от  общата  площ  и  заедно  с  близките  до  тях  по  

свойства  и  генезис  дълбокомицеларни  типични  черноземи , образуват  еднородна  почвена  

покривка  в  Добруджанския  почвен  район . В  дълбокомицеларните  средно  мощни  типични  

черноземи , карбонатите  са  удълбочени  от  профила  и  мицела  се  появява  на  дълбочина  около  

40-50 ст . от  повърхността  на  почвата . Мощността  на  хумусния  хоризонт  е  над  60 ст . 

Старите  орници , които  преобладават  в  този  район  сьдържат  3-4 % хумус  в  повърхностните  

хоризонти . Запасьт  на  хумус  в  еднометровия  почвен  пласт  е  също  малък  (240-450 т ./ха.). 

Почвената  структура  е  разрушена , което  се  отразява  неблагоприятно  върху  воднофизичните  

свойства  на  почвата . Механичният  сьстав  на  черноземните  почви  е  предимно  тежко  

песьчливо -глинест  до  леко  глинест . По  дълбочината  на  почвения  профил  механичният  
сьстав  е  еднороден . Площите , заети  с  типични  черноземи  представляват  стари  орници . Те  са  

типични  за  този  район . 

Прогнозна  оценка  на  предполагаемото  въздействие  върху  почвите , в  резултат  на  
реализацията  на  инвестиционното  предложение . 

Въздействието  върху  земите , свързано  с  реализацията  на  инвестиционното  предложение  ще  

бъде  оказано  само  върху  ограничена  площ  от  общата  площ  на  имота . 

Очаквани  въздействия  

В  настоящия  момент  земята  не  се  използва  за  производство  на  зеиеделска  продукция . Тя  и  в  

момента  се  използва  като  стопански  двор . 

През  строителния  период  влиянието  върху  почвите  ще  е  от  транспортното  замърсяване  - 
газове  и  аерозоли  от  горивните  процеси  на  автомобилите  и  прах  по  време  на  строителния  

~̀ ---» 
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период . Аерозолното  и  праховото  замърсяване  от  строителните  и  автотранспортните  

дейности  по  време  на  строителството  може  да  повлияе  кратковременно  на  терени  в  радиус  до  

20 т  около  площадката . Влиянието  е  незначително , в  рамките  на  повърхностните  2-3 ст  от  

почвения  слой . 

Възможни  са  локanни  замърсявания  сьс  строителни  отпадъци , сьсредоточени  в  рамките  на  

площадката . Замърсяванията  са  отстраними  и  не  мога .т  да  засегнат  сьседни  земеделски  земи  

ако  своевременно  се  предприемат  мерки  за  почистване . 

През  експлоатационния  период  завишението  на  трафика  на  автомобили  ще  оказва  

несьществено  въздействие  върху  почвите  по  протежение  на  транспортните  трасета  и  
земеделските  земи  в  сьседство  на  обекта . Не  се  очаква  замърсяване  на  земеделски  земи . 

Няма  да  има  съществен  прахоунос  в  прилежащи  райони  и  респективно  въздействие  върху  

почвите  от  извършваните  дейности  през  експлоатационния  период . 

Промяната  в  начина  на  земеползване  ще  доведе  до  нарушаване  вегетативните  функции  на  

отнетите  земи  и  почви . 

Въздействието  върху  почвите , свързано  с  изпълнението  на  проекта  и  функционирането  на  
обекта  ще  бъде  минимanно  като  площ  и  пренебрежимо  като  степен . 

Растителен  свят  

Според  растително -географското  райониране  на  България , територията  където  ще  се  
реanизира  инвестиционното  предложение  се  отнася  към  европейската  широколистна  горска  

област , евксинска  провинция , черноморски  окръг . в  настоящия  момент  територията  
представлява  земеделска  земя , с  предназначение  за  нива , шеста  категория . 

Растителната  покривка  е  комплекс  от  тревни  фитоценози  с  различни  доминантни  видове , 

които  се  редуват  в  зависимост  от  мощността  на  почвата . от  естествената  тревна  растителност  

в  района  преобладават  белизмата , троскота , полския  ветрогон , полската  пanамида , 

късодръжковия  магарешки  бодил , млечката , авсгрийския  пелин , обикновения  пчелинок , 

пасищния  райграс  и  др . 

В  контактните  зони  сьществуват  други  земи  с  рудерanна  растителност . естествена  

растителност  е  представена  от  сьобщества  от  храс ,~ти , сред  които  се  срещат  главно  видове  

като  обикновен  глог , обикновен  люляк , махanебка , смрадлика , трънка , драка , шипка  и  други , 

а  от  лианите  се  среща  повета . 

В  предвидените  озеленителни  мероприятия  е  препоръчително  засаждането  на  дървесни  и  
храстови  видове , отличаващи  се  с  прахоустойчивост  и  притежаващи  бактерицидни  свойства  

като  сребролистна  липа , чинар , източна  туя , лавровишня , японски  чашкодрян , явор , катanпа, 

конски  кестен  и  японска  сос1зора . 
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Прогнозна  оценка  на  предполагаемото  въздействие  върху  почвите , в  резултат  на  
реализацията  на  инвестиционното  предложение  

- няма  да  бъдат  унищожени  типове  природни  местообитания , включени  в  приложение  1 

на  закона  за  биологичното  разнообразие  или  приоритетни  за  опазване  местообитания  на  
растителни  видове  от  приложение  2 на  същия  закон ; 

- не  се  очаква  отрицателно  въздействие , тьй  като  се  засяга . територия , където  не  се  

срещат  местообитания  на  видове  с  природозащитен  статус ; 

- няма  да  се  засегнат  площи  с  естествена  растителност ; 

- унишожаването  на  рудералната  растителност  няма  да  се  отрази  върху  състоянието  на  

антохтонната  флора  в  района  и  растителното  биоразнообразие  като  цяло . 

Животински  свят  

13 зоогеографско  отношение  територията , където  ще  се  реализира  инвестиционното  

предложение  се  отнася  към  северната  зоогеографска  подобласт . В  нея  преобладават  

сухоземни  животни , характерни  за  средна  и  северна  европа . Видовият  сьста .в  на  животните  

се  определя  от  характера  на  растителността  и  разпределението  й  в  биотопа . 

В  района  на  площадката  се  наблюдава  сравнително  ниско  видово  разнообразие  от  птици . 

Това  се  обуславя  от  характера  на  биотопа  — земеделски  земи  и  липсата  na обширни  

сладководни  водоеми  като  трофични  бази . 

Видовете  птици  проявяват  различна  степен  на  свързаност  с  човешките  селища  (степен  на  

синантропизация ). Според  синантропния  си  статус  птиците  попадат  в  следните  категории : 

- сезонни  синантропи : не  се  размножават  на  територията , но  единични  екземпляри  

или  ята  се  срещат  в  пределите  й  в  отделни  периоди , напр . Сива  врана ; 

- пасивни  синантропи : размножават  се  на  територията  и  са  относително  толерантни  

към  проникването  на  антропогенни  елементи  в  първичните  местообитания , напр . Градска  

лястовица ; 

- начални  синурбанисти : основната  част  от  популациите  на  тези  видове  гнезди  извън  

района  и  само  отделни  двойки  се  размножават  на  територията , напр . Полско  врабче ; 

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

- завършени  синурбанисти : видове  гнездещи  изцяло  в  района  и  по  изключение  извън  

него , напр . Домашно  врабче . 
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От  представителите  на  влечугите  се  срещат  главно  видове , обитаващи  скanисти  

биотопи  - зелен  гущер , стенен  гущер , и  др . 

Като  цяло  видовия  сьсгав  на  бозайниците  е  сравнително  беден , а  условията  не  са  оптимanни  

да  се  поддържа  висока  численост  на  популациите , поради  това , че  те  са  подложени  на  

флуктуации . Бозайната  фауна , като  цяло  е  слабо  засгьпена , с  отделни  екземпляри  от  полска  

мишка , сляпо  куче , сив  плъх . 

В  района  са  установени  мanко  на  брой  индивиди  от  редки  и  застрашени  от  изчезване  видове  

животни , потенци anно  защитени  по  натура  2000. 

Като  се  има  предвид , че  имотьт  е  стопански  двор , става  ясно , че  не  може  да  става  дума  за  

значително  въздействие  върху  местообитания  на  видове  или  за  нарушаване  на  биологичното  

разнообразие  в  резултат  от  реanизацията  на  HH. 

Очаквани  въздействия  

- в  границите  на  площадката  няма  добри  условия  за  гнездене  и  укриване  на  птици ; 

- върху  представителите  на  херпетофауната  няма  да  бъде  оказано  значително  
нега .тивно  влияние , тьй  като  преобладаващата  част  от  техните  мanочислени  популации  

обитават  синорите . Размножаването  им  няма  да  се  подтисне , тьй  като  се  очаква  само  

известен  прогонващ  ефект , който  няма  да  повлияе  и  върху  числеността  и  плътностга  на  

популациите , предвид  сходния  характер  на  прилежащите  територии ; 

- не  се  очаква  нега .тивно  въздействие  върху  представителите  на  бозайната  фауна , тьй  

като  числеността  на  популациите  им  е  ниска  и  е  свързана  главно  с  антропогенната  дейност  

предвид  на  местоположението  си . 

В  дългосрочен  план , ефекта  от  реanизацията  на  инвестиционното  предложение  се  изразява  в  

създаването  на  условия  за  нови  местообитания  на  животински  видове , предвид  планираното  

озеленяване . 

Предвид  обстоятелството , че  повечето  от  характерните  за  района  видове  са  с  различна  степен  

на  синантропизация  се  очаква  възстановяване  и  увеличение  численосгга  на  популациите  им . 

Защитени  територии  

В  района , където  се  предвижда  да  се  реanизира  инвестиционното  предложение , няма  

защитени  с  нормативни  документи  природни  територии  и  обекти . 

Историческите  и  културни  паметници  
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На  територията , на  която  се  предвижда  да  се  реanизира  инвестиционното  предложение , както  

и  в  близко  сьседство  няма  регистрирано  нanичие  на  исторически , археологически  и  
архитектурни  паметници . При  реanизация  на  инвестиционното  предложение  ще  се  следи  за  

откриването  и  запазването  на  исторически  и  археологически  културни  паметници  и  
своевременно  ще  се  уведомяват  компетентните  органи . 

Здравно -хигиенни  аспекти  на  околната  среда  

Според  данните  за  застроителните  решения  може  да  се  предположи , че  при  реanизиране  на  

проекта  населението  от  най -близките  обекти , подлежащи  на  здравна  защита  няма  да  бъде  

засегнато  при  нормanна  експлоатация . Потенци anно  засегнати  ще  се  окажат  работниците  по  

изграждането  на  сградите , както  и  пребиваващите  в  тях  при  аварийни  ситуации . С  цел  

опазване  на  техния  живот  и  намanяване  на  рисковете  за  тяхното  здраве  ще  се  изготви  План  за  

безопасност  и  здраве . 

Няма  основание  да  се  очакват  неблагоприятни  здранни  ефекти  за  временно  или  постоянно  

пребиваващи  в  района  на  площадката  лица . С  отдanечаване  от  площадката  на  обекта , 

вероятносгга  за  такива  последици  намanява  допълнително , като  на  преден  план  се  очертават  

чисто  психологическите  ефекти  от  визуanната  промяна  на  средата  от  реanизацията  на  

проекта . 

Тъй  като  инвеститорът  не  разполага  с  информация , дanи  територията , предмет  на  

инвестиционното  предложение , попада  в  санитарно  охранителни  зони  на  водоизночници , 

същият  ще  се  сьобрази  сьс  забраните  и  ограниченията  за  извършване  на  дейности , които  

могат  да  доведат  до  пряко  и  непряко  отвеждане  на  опасни  и  вредни  вещества  в  подземните  

води , регламентирани  в  Наредба  3 от  16 октомври  2000 г. за  условията  и  реда  за  проучване , 

проектиране , угвърждаване  u експлоатация  на  санитарно  охранителни  зони  около  
водоизточници  и  сьоръжения  за  питейно -битово  водоснабдяване  и  около  водоизточници  на  

минерanни  води , използвани  за  лечебни , профилактични , питейни  и  хигиенни  нужди . 

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

разположените  в  близост  до  инвестиционното  предложение . 

Територията  предмет  на  ИП  не  засяга  защитени  територии , Корине  места , Рамсарски  места , 

флористично  важни  места , орнитологични  важни  места . 

Най-близо  до  територията  на  ИП  е  33 за  опазване  на  прродните  местообитания  и  дивата  

флора  и  фауна  „Суха  река" с  код  BG000010797, определена  сьгласно  изискванията  на  чл .6, 

ал .1, т . 3 и  4 от  Закона  за  биологичното  разнообразие . 
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Цели  на  защита : 

• Запазване  на  площта  на  природните  местообитания  и  местообитанията  на  видове  и  

техните  популации , предмет  на  опазване  в  рамките  на  защитената  зона . 

• Запазване  на  естественото  сьстояние  на  природните  местообитания  и  
местообитанията  на  видове , предмет  на  опазване  в  рамките  на  защитената  зона , вктпочително  

и  на  естествения  за  тези  местообитания  видов  сьстав , характерни  видове  и  условия  на  
средата . 

• Възстановяване  при  необходимост  на  площта  и  естественото  сьстояние  на  
приоритетни  природни  местообитания  и  местообитания  на  видове , както  и  на  популации  на  

видовете , предмет  на  опазване  в  рамките  на  защитената  зона . 

Предвид  отдалечеността  на  имота  от  зоната  не  се  очакват  големи  концентрации  от  
мигриращи  грабливи  птици . 

З . Очакваните  последици , произтичащи  от  уязвимостта  на  инвестиционното  

предложение  от  риск  от  големи  аварии  и /или  бедствия . 

Дейността  не  предполага  такива . 

4. Вид  и  естество  на  въздействието  (пряко , непряко , вторично , кумулативно , 

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

отрицател  но  ). 

Усвояването  на  малък  процент  от  общата  площ  на  терена , както  и  факта , че  в  близост  до  

имота  няма  защитени  територии  и  защитени  зони, ще  доведе  до  незначително , допустимо  и  

краткотрайно  отрицателно  въздействие  на  компонентите  на  околната  среда  по  време  на  
строителния  период . 

Ако  има  вредно  въздействие  се  очаква  да  бъде  временно , без  съществен  кумулативен  ефект . 

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  'оъде  засегнато , и  др .). 

бхвата  на  въздействието  е  локален , ограничен  изктпочително  в  гранииите  на  и ~tота  и  

минимален  за  сьседните  територии , т .е . няма  да  бъде  засегнато  населението  от  населено  

място . Ако  има  вредно  въздействие  се  очаква  то  да  бъде  в  рамките  на  обекта , не  се  очаква  

засягане  на  местообитания  и  видове . 

г~-» 



ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРЕЦЕНЯВАНЕ  НЕОБХОДИМОСТТА  ОТ  ОВОС  
на  инвестиционно  намерение  за  изграждане  на  инсталация  за  изваряване  на  масло  от  етерично  маслени  култури  

в  ПИ  36419.189 .19, по  плана  на  с . Карапелит , общ . Добричка  

6. Вероятност , интензивност , комплексност  на  въздействието . 

Мanка  вероятност  за  поява  на  въздействието . 

7.Очакваното  настъпване , продължите .i ността , честотата  и  обрати nтостта  на  

въздействието . 

Временно , обратимо . 

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

инвестиционни  предложения . 

На  инвеститорът  не  са  известни  други  сьществуващи  или  одобрении  инвестиционни  

предложения , което  не  предполага . комбинирано  въздействие . 

9. Възможността  за  ефективно  намаляване  на  въздействията . 

За  недопускане  на  отрицателни  въздействия  върху  околната  среда  инвеститорът  зanага  при  

реanизацията  на  инвестиционното  предложение  да  бъдат  спазени  всички  санитарно - 

хигиенни  и  противопожарни  изисквания  в  процеса  на  изграждането  на  дестилерията  и  
склада  и  експлоатацията  на  обекта , както  и  да  бъдат  осигурени  здравословни  и  безопасни  

условия  на  труд  за  персон anа . 

При  осьшествяване  на  инвестиционното  предложение , следва  да  бъдат  взети  предвид  

следните  мерки  за  намаляване  на  възможни  отрицателни  въздействия  върху  околната  среда : 

• Всички  процеси  по  подготовка  на  площадка , обезопасяването  й  и  монтажа  на  

дестилерията  и  склада , ще  се  извършват  сьгласно  комплексните  единни  трудови  норми  за  

монтажни  работи , нормите  за  безопасност  на  труда  и  нормите  за  опазване  на  околната  среда . 

• Всички  дестилатори  ще  се  монтират  надземно  за  да  могат  да  се  извършват  ежедневни  

проверки  на  сьстоянието  им , като  при  откриване  на  корозия , течове  или  други  нередности  

ше  се  предприемат  своевременни  мерки  за  отстраняването  им . 

• Цялостното  управление  на  инстanацията  ще  се  осъществява  чрез  монтаж  на  сензори  

за  температура , налягане  и  ниво . Информацията  от  тези  сензори  ще  управлява  сьответните  

изпълнителни  механизми . По  този  начин  се  минимизира  рискът  от  производствени  аварии . 

• Осигуряване  на  пожаротехнически  средства  за  първонач anно  гасене  на  пожари : за  

парен  котел  - прахов  пожарогасител  12кг  (1 бр .) и  пожарогасител  с  въглероден  диоксид  5кг . 

(1бр .); в  навес  за  МТ  инстanация  - прахов  пожарогасител  12кг . (1бр.) и  пожарогасител  с  пяна  

9л .(1 бр .); складова  площадка  - прахов  пожарогасител  бкг. (2бр). 

~̀ ---» 
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• Оформяне  и  поддържане  в  добро  сьстояние  на  вътрешните  алеи  за  транспортни  

средства . Ограничаване  движението  и  скоростта  на  транспортни  средства  в  рамките  на  

терена , предмет  на  инвестиционното  предложение . Това  ще  минимизира  запрашаването  на  

площадката  и  прилежащите  територии . 

• С  цел  недопускане  на  високо  шумово  натоварване  на  зоната  ще  се  използва . сьвременна  

монтажна  и  транспортна  техника  и  ще  се  спазва . сгриктно  работното  време . Шумовото  

натоварване  на  средата , ще  бъде  за  ограничен  период  от  време  - само  през  светлата  част  на  

деня  и  само  на  етапа  на  монтажните  дейности . 

• Изграждане  на  зелен  пояс  по  границите  на  имота . Много  специалисти  в  областга  на  

селищната  хигиена , градоустройството  и  озеленяването  потвърждават , че  изграждането  на  

зелена  система  е  сред  най -ефективните  и  сравнително  евтини  многофункционални  методи  за  

редуциране  на  шума  в  селищата . Зелените  насаждения  филтрират , забавят , отразяват  и  

поглъщат  част  от  звуковата  енергия . Звуковата  вълна , отразявайки  се  от  листните  

повърхности  с  различна  ориентация , губи  от  своята  енергия , вследствие  на  еластичносгга  и  

преместването  на  листните  петури . Поради  това  шумът  в  помещения , пред  които  са  

разположени  дървета , е  значително  по -малко , отколкото  в  зони , незащитени  от  дървета . Най - 

добрият  начин  за  защита  от  шума  е  с  плътна  лента  от  иглолистни  или  вечнозелени  видове , от  

гледна  точка  на  запазване  на  зеленината  през  цялата  година . Освен  това  дърветата  трябва  да  

са  с  гьста  корона  и  газоустойчиви  като , сребрист  смърч , черен  и  бял  бор , ела , туя , 

лъжекипарис , а  при  широколистните - лавровишня , сребролистна  липа , габър , бряст , 

копривка , черница , и  храсти  като  лигуструм  и  спирея . Основни  показатели  при  избора  на  

растителност  са  бързина  на  растеж , височина , дълговечност , форма  и  плътност  на  короните  и  

устойчивост  на  градските  замърсители . Коефициентьт  на  ажурност  на  пояса  не  трябва  да  е  

по -малък  от  0,75-0,85, а  височината  - не  по -малка  от  5-бм . Изследванията  показват , че  

широколистните  поглъщат  до  26% от  звуковата  енергия . На  разстояние  50м  от  магистрала  

широколистните  видове  акация , дъб  и  топола  снижават  нивото  на  звука  с  4,2дВ, 

широколистните  храсти  - с  6дВ , смърчът  - със  7дВ, борът  - с  9дВ . Трябва  да  споменем , че  

зелените  пояси  освен  шумозащитен  имат  и  редица  други  ефекти  като  естетичен , 

газопоглъщащ , подобряващ  микроклимата  и  т .н . 

10. Трансграничен  характер  на  въздействието . 

Не  се  очаква  такъв . 
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11. Мерки , които  е  необходимо  да  се  включат  в  инвестиционното  пред .iожение , 

свързани  с  из 'оягване , предотвратяване , намаляване  или  компенсиране  на  

предполагаемите  значителни  отрицателни  въздействия  върху  околната  среда  и  

човешкото  здраве . 

Мерки , касаещи  инвестиционното  прое h~гиране : 

- Устройството  на  територията  да  се  извърши  в  съответствие  с  нормативните  

изисквания  на  параметрите  за  застрояване  и  озеленяване , съгласно  изискванията  на  Закона  за  

устройство  на  територията  и  Наредба  Ns 7/2003 г. на  МРРБ . 

- Всички  сгради  и  сьоръжения  следва  да  се  проектират  сьгласно  изискванията  на  
Норми  за  проектиране  на  сгради  и  съоръжения  в  земетръсни  райони . 

- Проектните  решения  по  част  "ВиК" да  се  съобразят  с  изискванията  на  нормативните  

документи  за  водите . 

- Проектьт  за  изкопните  работи  и  вертикалната  планировка  да  се  сьобрази  с  
изискванията  на  Наредба  Ns26, като  хумусният  слой  се  събере  на  временно  депо  и  се  върне  за  

възстановяване  в  зелените  площи . 

Мерки , касаещи  строителството  на  обекта  

- При  строителството  да  се  използва  сьществуващата  пътна  инфраструктура . 

- Провеждането  на  инфраструктурните  трасета  за  присъединяване  на  обекта  към  

пътната  мрежа , изграждане  на  водоснабдяване , електроснабдяване , третиране  на  
отпадъчните  води , да  се  осьществи  по  най -рационален  начин , като  хумусният  слой  се  сьбере  

на  временно  депо  и  се  върне  за  възстановане  в  зелените  площи . Генерираните  отпадни  земни  

маси  да  се  използват  за  вертикална  планировка  на  площадката  и  сьздаване  на  релефни  
елементи . 

- Недопускане  течове  на  нефтопродукти  от  строителната  и  транспортна  техника  върху  

почвата . 

- Регламентирано  управление  на  генерираните  отла ,дъии . 

Мерки , касаещи  експлоатацията  на  о 'оекта : 

• Ограничаване  на  шума  и  атмосферните  замърсители  в  прилежащите  територии  
чрез  сьздаване  на  зелен  пояс  в  границите  на  имота  където  е  най -голяма  близостга  

до  жилищните  сгради ; 
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• Периодично  почистване  и  оросяване  на  площадката  пред  десгилерията . 

У . Ооwествен  ннтерес  към  инвестиционното  предложение . 

Съгласно  Наредбата  за  условията  и  реда  за  извършване  на  ОВОС , е  извършено  уведомяване  

на  кмета  на  Община  Добричка  и  кмета  на  с . Карапелит  за  настоящото  инвестиш 3онно  

намерение . (ПРИЛОЖЕНИЕ ). 

Възложите ,л : 

Багдасарян  / 
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