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Седалище и единен идентификационен номер: гр. Троян, кв. „Велчевски“,  

ЕИК 820194517 

 

Изпълнителен директор на фирмата възложител: Цветомир Цочев 

 

Пълен пощенски адрес: гр. Троян - 5600, кв. „Велчевски“ 

 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 

тел.: 0670/68 678 

факс: 0670/62 846 

ел. поща: office@welde.bg 

 

     Лице за контакти: Теменужка Асенова 

 Тел.: 0670/68 683 

 Моб. тел.: 0884 959 995 

 

    II.   Характеристики на инвестиционното предложение     
  

1. Резюме на предложението      

 

„Велде България“ АД произвежда дървесновлакнести плочи и шперплат. Парокотелната 

централа на дружеството е основен енергиен източник за захранване на технологичното 

оборудване с пара и гореща вода. 

Дружеството планира изграждане на котелна инсталация на биомаса в съществуващата 

Парокотелна централа. Предвижда се котелът да бъде с номинална мощност 20.00 MW. 

Функциониращите в момента 2 броя котли с мощност всеки по 8 MW ще останат като 

резервни горивни инсталации. Те ще работят в случаите, когато се извършват дейности, 

свързани с обслужване на новия котел – почистване, рутинна поддръжка, която налага 

спиране на котела и др.  

 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение   

 

В близкото минало за нуждите на производството в Парова централа са функционирали 

общо 8 броя топлоенергийни котли с обща инсталационна мощност 84.28 MW:    

 Котел Берч №1 и котел Берч №2, всеки с топлинна мощност 8 MW, използващи 

като гориво дървесина и дървесни отпадъци; 

 Котел ДЕ24-25ГМ 1 и котел ДЕ24-25ГМ 2, всеки с топлинна  мощност 17,6 MW;   

 Котел П10 №1 и котел П10 №2, всеки с топлинна мощност 8,4 MW, работещи с 

основно гориво мазут; 

 Котел Гариболди №1 и котел Гариболди №2, всеки с топлинна мощност 8,14 

MW, работещи с основно гориво дървесина и дървесни отпадъци и спомагателно гориво 

мазут. 

 

В следващите години 6 от котлите поетапно спират да функционират поради 

различни причини – изключване на мазута от списъка на използваните от дружеството 

енергийни източници, необходимост от чести ремонти, ниска ефективност. Към настоящия 

момент работят котел Берч №1 и котел Берч №2. Котел Берч №1 се захранва основно с 

дървесни отпадъци, а котел Берч №2 – с дървесина. При тези котли също се налагат чести 

ремонти, от друга страна пречиствателните съоръжения, които обслужват котлите, не могат 
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да осигурят постоянно качество на пречистените димни газове, което да съответства на 

емисионните норми. Тези основни причини – необходимост от сигурен източник на пара и 

гореща вода и спазване на нормативните изисквания, свързани с емисиите на вредни 

вещества – налагат планирането на настоящия инвестиционен проект. 

    

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

в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с 

други предложения 

 

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с 

устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на 

инвестиционното предложение. 

   

4. Подробна информация за разгледани алтернативи 

 

4.1 по отношение на местоположение – като част от Парокотелната централа, 

логично е инвестиционното предложение да се реализира на мястото на изведените от 

експлоатация и демонтирани котли; 

      4.2 в технологично отношение – предвид енергийните източници, които ще се 

използват (дървесина и дървесни отпадъци), такъв тип горивна инсталация е единственият 

вариант; 

      4.3 в екологично отношение – избраният вариант за очистване на димните газове е чрез 

електрофилтър; изборът е направен поради високата ефективност на съоръжението и 

способността да се улавят много фини частици, което ще гарантира спазване на нормите за 

емисии на прах; 

      4.4 нулева алтернатива – алтернативата за нереализиране на инвестиционното 

предложение ще изложи на риск непрекъсваемостта на бизнеса на дружеството, както по 

отношение на производствената дейност, така и по отношение на спазването на 

разпоредбите на екологичното законодателство. 

 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството 

 

Местоположението на площадката е: гр. Троян, кв. „Велчевски“, поземлен имот 

73198.501.106.28 съгласно кадастралната карта на град Троян, община Троян, област Ловеч. 

Географски координати на имота в координатна система КС 1970: X - 4665362.271; 

Y - 8620599.614 
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6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 

включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни 

вещества от приложение № 3 към ЗООС 

 

6.1 Система за доставяне и зареждане с гориво 

 

Горивото се насипва в бункер за гориво и на подвижен под с 3 скари. Скарите 

придвижват горивото до конвейра. Конвейрът придвижва горивото нагоре до бункера, 

захранващ пещта с гориво.  

 

6.2 Система за захранване с гориво 

 

От конвейра горивото попада в питателeн бункер. Тук стълбът от гориво осигурява 

определен непрекъснат поток върху скарата за изгаряне. В същото време стълбът от гориво 

гарантира затварянето на пещната камера към околния въздух. 

Към тази система е включена и система за пожарогасене.  

 

6.3 Горивна камера с пещ за изгаряне на биомаса 

 

Предвижда се пещта да работи с дървесина и дървесни отпадъци (кори, изрезки). 

Съгласно проекта скарата ще осигурява захранване на пещта с около 6000 kg/h гориво. 

Количеството на използваното гориво няма да се отличава от това, което се използва към 

настоящия момент, но поради по-ефикасния горивен процес и максималната утилизация на 

топлината на горещите газове, ще се постигне по-голямо производство на пара/гореща вода 

за единица оползотворено гориво. Типът на горивото също не се очаква да се промени – ще 

се използват приблизително еднакви количества дървесина и дървесни отпадъци. 
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Погледнато от гледна точка на процеса, скарата има 4 зони (зона за сушене и пиролиза, 

зона на горене и зони след и извън зоната за изгарянето), които могат да се използват за 

оптимизиране и управление на горенето, подклаждането и придвижването. Придвижването 

в същото време контролира и височината на слоя гориво.  

Скоростите в четирите зони на скарата могат да се променят независимо една от 

друга. 

За постигане на ниски емисии на CO и NOx се контролират температурата, потока 

въздух за горене, потока на горивото и слоя на горивото. За по-добра оптимизиция на 

температурата и емисиите на NOx има система за рециркулация на газовете. 

Горещите димни газове, образувани при изгарянето на горивото в пещта постъпват в 

горивна камера, по чиято вътрешна повърхност има разположени мембранни панели. Част 

от топлината на димните газове се отдава чрез лъчист топлообмен и се произвежда пара.  

В камерата за последващо изгаряне се подава поток от вторичен въздух. 

Количеството, подавано от вентилаторите, се регулира в зависимост от съдържанието на 

кислород в изходящите димни газове. Подналягането и температурата в горивната камера 

се регулират автоматично. 

 

6.4  Парогенератор 

 

След горивната камера димните газове попадат в снопа топлообменни тръби на 

барабана, където също отдават топлина и произвеждат пара директно в барабана чрез 

конвекция. 

По-нататък димните газове преминават през економайзер, където отдадената 

топлина се използва за предварително нагряване на подхранващата вода. Економайзерът е 

пасивна тръбна система и е независма от електрическо захранване. 

 

6.5 Електростатичен филтър  

 

На изхода на инсталацията димните газове постъпват в електростатичен филтър, 

където се очистват от увлечените прахови частици.  

 

Основните техническите характеристики на електростатичния филтър са: 

 температура на газа в началото на работа: 180 °C 

 ефективна филтрираща повърхност: прибл. 1584 m² 

 скорост на газ: прибл. 0,71 m/s 

 съдържание на прах в очистения газ: max. 30 mg/Nm³ 

 

За по-добро регулиране на горенето, част от димните газове преди постъпване в 

комина, се подават от вентилатора за рециркулация на димни газове обратно към пещта. 

След очистване димните газове преминават в съществуващ комин с височина 55 m. 

 

 В котелната инсталация ще се изгрaди и система за отвеждане на пепелта, която се 

образува в резултат на изгарянето на горивото. Пепелта ще се отвежда от 6 позиции на 

инсталацията. 

Основното количество дънна пепел пада през звената на скарата върху подвижен под 

за пепел под зоните за първичен въздух. Подвижният под за пепел придвижва пепелта 

хидравлично в конвейра за влажна пепел. В края на скарата най-голямото количество пепел 

пада направо в конвейра за влажна пепел. 

От економайзера, димогарните тръби и филтъра се отделя суха пепел. 
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7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 

 

Не се предвиждат промени на съществуващата инфраструктура. 

 

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

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване  

 

8.1 Строителните дейности включват следните основни етапи:  

 демонтаж на конструкции;  

 изпълняване на частични изкопи;  

 изграждане на нови конструкции; 

 монтаж на новото оборудване; 

 монтаж на тръбопроводи; 

 изграждане на електрически и ВиК инсталации; 

 изграждане на спомагателни помещения. 

 

 8.2 Дейностите по експлоатация включват следните етапи: 

 пусково-наладъчни дейности; 

 обучение на персонала; 

 измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух; 

 включване на инсталацията в системата на Парокотелна централа като основен 

източник на пара и гореща вода. 

 

8.3 Инвестицията е с дългосрочна перспектива за развитие и не се предвижда 

закриване на обекта. Периодът на експлоатация ще се определи от пазарните механизми.    

При евентуално закриване на производството съоръженията ще бъдат демонтирани, 

като годните за рециклиране агрегати ще се рециклират в завода производител и ще се 

използват отново в други инсталации. Негодните метални елементи ще се предадат за 

оползотворяване. За строителните отпадъци ще се изготви План за управление и те ще се 

третират съгласно него. 

Предвид изложеното по-горе може да се заключи, че изпълнението на всички етапи 

от реализацията на инвестиционното предложение, изброени по-горе, ще бъде съобразено с 

изискванията на действащото към дадения момент национално законодателство.  

     

9. Предлагани методи за строителство   

 

Съществуващата носеща конструкция ще бъде запазена максимално и ще се 

използва изградената инфраструктура от захранващи линии (промишлена вода, 

технологични проводи, силови електропроводи и др.). Ще се осъществи демонтаж на 

съществуващата подова и покривна конструкция, греди, колони и фасадни панели в 

определени зони, за да премине новата стоманена опорна конструкция на технологичната 

инсталация. Част от съществуващите масивни стоманенобетонни фундаменти ще бъде 

премахната, а останалата част ще се използва като опорна конструкция. 

За обслужване и поддръжка на новото оборудване се предвижда монтаж на нови 

платформи, изграждане на опорни конструкции и фундаменти за опиране на основното 

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

експлоатацията    

 

По време на строителството ще се използват пясък, баластра и промишлена вода. 

По време на експлоатацията ще се използва дървесина като гориво и вода за 

промишлени нужди. Водоползването е регламентирано в действащото Разрешително № 

11130040/24.04.2009 г. за водовземане от повърхностни води. 

 

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

третиране  

 

            11.1 по време на осъществяване на инвестициония проект  

По време на строителномонтажните дейности се очаква да се образуват строителни 

отпадъци. Видът, количеството и начинът на третиране ще бъдат определени на по-късен 

етап и ще бъдат обект на План за управление на строителните отпадъци. 

 

           11.2 в процеса на експлоатация 

В процеса на експлоатация се очаква да се генерират следните отпадъци: 

 10 01 01 – сгурия, шлака и дънна пепел от котли, приблизителното количество е 2 

t/h, като в това количество е включена 40% вода; 

 10 01 03 – увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина, 

приблизителното количество е 0.09 t/h. 

Предвид на по-ефективния горивен процес, се очаква количеството на отпадъците да бъде 

по-малко от това, което се генерира към настоящия момент. Образуваната пепел се 

предвижда да бъде депонирана на Регионални депа за неопасни отпадъци. 

 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда 

 

12.1  По време на проектирането се предвиждa: 

Изготвяне на План за управление на строителните отпадъци 

 

12.2 По време на строителството се предвиждат следните дейности: 

 строителните отпадъци ще се събират разделно на определени за целта места и 

да се третират съгласно Плана за управление на строителните отпадъци и действащото 

законодателство по околна среда; 

 контрол на дейностите, при които се образува прах и се генерират шум и 

вибрации. 

 

12.3 По време на експлоатация 

 контрол на емисиите на вредни вещества; 

 осигуряване на необходими противопожарни средства. 

 

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив 

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

строителство, третиране на отпадъчните води) 

 

Не се предвиждат. 
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14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение 

 

Разрешителни съгласно изискванията на ЗУТ. 

 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда    
 

Предвижда се емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух да отговарят на 

нормите за допустими емисии съгласно Директива (ЕС) 2015/2193 за ограничаване на 

емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни 

инсталации, а именно: 

 NOx - 300 mg/Nm3; 

 прах  -  30 mg/Nm3; 

Предвижда се емисиите на CO да не надхвърлят 250 mg/Nm3, а тези на TOC – 50 

mg/Nm3.  

 

16. Риск от аварии и инциденти 

   

Рисковете от аварии и инциденти ще бъдат сведени до минимум, тъй като новата 

котелна инсталация (както и действащите в момента котли) ще отговаря напълно на 

нормативните изисквания за безопасна експлоатация на съоръжения под налягане. 

Не се предвижда в процеса на експлоатация да се използват и съхраняват опасни 

химични вещества. 

  

   III.   Местоположение на инвестиционното предложение   

    

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

предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните 

характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 

екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна 

защита, и отстоянията до тях 

 

Към настоящата информация са приложени: скица № 266/12.07.2016 г. на поземлен 

имот, в който ще бъде изграден обектът и изображение на интерактивна карта, показваща 

най-близките защитени зони.  

Най-близките обекти подлежащи на здравна защита са жилищни сгради, 

разположени на около 225 метра от границите на инвестиционното предложение. 

 

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към 

площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи 

планирани ползватели на земи   

 

При реализиране на инвестиционното предложение няма да се налага временно 

ограничаване и ползването на съседни имоти и няма да се изгражда нова инфраструктура 

извън границите на имота. 

 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 

 

Имотът е разположен в промишлената зона на гр. Троян и не се предвижда ново 



  9  

 

зониране или промяна на земеползването. 

 

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

зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална 

екологична мрежа 

 

В непосредствена близост до „Велде България” АД не са разположени чувствителни 

територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони и санитарно-

охранителни зони. 

 

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси 

 

Захранването на обекта с вода за промишлени нужди ще се осъществи от р. Осъм, 

съгласно условията на същестуващото разрешително за водоползване. В резултат на 

реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се очаква 

нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона.  

 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 

 

Не са разглеждани алтернативи за местоположението, тъй като инвестиционният 

проект ще бъде част от съществуващата парокотелна инсталация. 

 

    IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на 

възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното 

предложение) 

 

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

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

ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното 

разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови 

недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и 

антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните 

местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, 

както и някои генетично модифицирани организми  

 

1.1 Въздействие върху хората и тяхното здраве 

Новата парокотелна инсталация се предвижда да отговаря на всички изисквания на 

европейското законодателство в областта на контрола на емисиите на средни горивни 

инсталации. В този смисъл реализацията на инвестиционния проект ще допринесе за 

значително подобряване на качеството на околната среда. В резултат на това не се очаква 

отрицателно въздействие върху здравето на хората и нарушаване на хигиенните норми. 

1.2 Въздействие върху земеползването 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира върху промишлено 

усвоен терен, което не налага промяната на неговото предназначение. Друго земеползване 

не се предвижда, поради което няма въздействия в тази посока. 
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1.3 Въздействие върху материалните активи 

Въздействието върху материалните активи ще бъде положително - ще се изградят 

нови съоръжения. 

1.4 Въздействие върху атмосферата и атмосферния въздух 

Очаква се емисиите на вредни вещества от Парокотелната централа да бъдат 

значително намалени. Очаква се нищожно въздействие върху атмосферата и атмосферния 

въздух. 

1.5 Въздействие върху водите 

При реализиране на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху 

качеството на повърхностните и подземни води.  

1.6 Въздействие върху почвите 

По време на изграждането не се очаква замърсяване на почвите. По време на 

експлоатацията въздействие върху почвената покривка няма да има поради факта, че 

площадката на инвестиционното предложение се намира в границите на индустриален 

обект, който е построен още преди инвестиционното предложение да се реализира. 

1.7 Въздействие върху земните недра 

По време на строителството и при експлоатацията не се очакват изменения в 

геоложката основа. Предвидено е проектът да се осъществи на територията на 

съществуващо и функциониращо предприятие. 

1.8 Въздействие върху ландшафта 

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на изграден 

ифункциониращ обект. Ландшафтът в района на площадката няма да бъде променен от 

реализацията на проекта. 

1.9 Въздействие върху природните обекти 

Осъществяването на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие въху 

природни обекти. 

1.10 Въздействие върху минералното разнообразие 

Няма данни за наличие на природни ресурси на терена, предмет на инвестиционното 

предложение. Самото предложение не е свързано с добивни дейности, поради което няма 

въздействие върху минералното разнообразие. 

1.11 Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи 

Тъй като инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на 

съществуващо и работещо предприятие, няма вероятност от засягане на растителни видове. 

Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху 

биологичното разнообразие в района. 

1.12 Въздействие върху защитените територии 
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Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии. 

1.13 Въздействие върху единични и групови паметници на културата 

Няма данни за наличие на културни паметници на терена на инвестиционното 

предложение, предвид факта, че теренът се намира в рамките на действащо предприятие. 

Предвид липсата на паметници на културата и характера на инвестиционното предложение, 

отрицателно въздействие не се очаква. 

 

1.14 Въздействие на отпадъците 

В процеса на осъществяване на изграждане на парокотелната инсталация отпадъците 

ще бъдат управлявани съгласно Плана за управление на строителните отпадъци.  

В процеса на експлоатация се очаква генерираните отпадъци да бъдат в съизмеримо 

количество или по-малко от това, което се генерира към настоящия момент. Не се 

предвижда образуване на нов вид отпадъци. 

Поради това, въздействието на отпадъците може да се определи като незначително. 

 

1.15 Въздействие на рискови енергийни източници - шумове, вибрации, радиации 

Дейностите на обекта са свързани с въздействието на шум и вибрации. 

Предвид обхвата на инвестиционния проект, при спазване на нормативните 

изисквания, не се очаква превишаване на нормите на шум. 

Вибрациите ще са резултат от работата на строителната техника и при 

експлоатацията на инсталацията, като на въздействие ще са подложени единствено 

работещите. 

Като цяло въздействието на шума и вибрациите ще бъде ограничено по обхват – в 

границите на промишления терен. 

 

1.16 Въздействие на ГМО 

Инвестиционното предложение не е свързано с дейности с ГМО. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение не попада и не засяга защитени зони по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие.  

Инвестиционното предложение не засяга територии със статут на защитени, както и 

защитени зони. 

 

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

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

отрицателно) 

3.1 Въздух 

 по време на изграждането – пряко, временно; 
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Замърсяването на въздуха ще е локализирано около работната площадка. Очакваните 

концентрации на замърсителите ще са под допустимите норми за работната среда. Предвид 

естеството на работа не се очакват неизбежни или трайни въздействия върху атмосферния 

въздух в района. 

 по време на експлоатацията – пряко, постоянно. 

3.2 Води 

 по време на изграждането – няма да има пряко или косвено въздействие върху 

водите в района; 

 по време на експлоатацията – необходимото количество вода за паропроизводство 

няма да превишава разрешеното количество.  

Пряко или косвено въздействие върху подземните води няма да има. 

3.3 Отпадъци 

 по време на изграждането – пряко, кратковременно; 

Образуването на отпадъци от ремонтните работи ще е с временен характер. 

Въздействието върху околната среда ще е незначително. 

 по време на експлоатацията – пряко и постоянно. 

Предвижда се депонирането на отпадъците да се извършва в съответствие с 

изискванията на законодателството – на Регионални депа за неопасни отпадъци. 

3.4 Почви 

По време на изграждането и експлоатацията не се очаква негативно 

въздействие върху почвите. ИП ще се реализира на съществуваща площадка. 

3.5 Растителност и животински свят 

По време на изграждането и по време на експлоатацията не се очаква замърсяване 

или унищожаване на растителността, тъй като теренът е производствена площадка. 

3.6 Ландшафт 

 по време на изграждането – основното отрицателно въздействие е върху видимата 

естетическа среда. Периодът на въздействие ще е ограничен. 

 по време на експлоатацията – основният ландшафт няма да бъде променен. ИП ще 

се осъществи на територията на съществуващо и работещо предприятие.  

3.7 Шумово натоварване  

 по време на изграждането – пряко, кратковременно; 

 по време на експлоатацията – пряко и постоянно. 
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Осъществяването на инвестиционното предложение и експлоатацията на 

съоръжението не е свързано с генериране на шум над пределно допустимите норми. 

Въздействието ще е незначително. 

3.8 Защитени територии 

На територията, предвидена за осъществяване на ИП, както и в близост до нея, няма 

защитени територии. Не се очаква въздействие. 

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

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

Въздействието по време на реализацията на ИП по териториален обхват ще бъде 

локално – в границите на терените, предвидени за осъществяване на дейността. 

Най-близко разположените жилищни сгради се намират на 225 m от границите на 

инвестиционното предложение. 

По време на експлоатацията на парокотелната инсталация не се очаква негативно 

въздействие върху околната среда и човешкото здраве.  

5. Вероятност на поява на въздействието 

Въздействието по време на реализацията на ИП е временно, до приключване на 

ремонтните дейности. Ще се наблюдава през светлата част на деня. Въздействията при 

експлоатацията са постоянни. Не се очаква същите да бъдат отрицателни по отношение на 

околната среда. 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 

Въздействията могат да се определят като локални, незначителни, постоянни и 

обратими. Продължителността им по време на експлоатацията е непрекъсната, с ежедневна 

честота. 

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

свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 

отрицателни въздействия върху околната среда 

  след инсталирането и преди пускане в редовна експлоатация на съоръжението да 

се извършат съответните технологични проби; 

  поддържане на оптимален работен режим, с оглед недопускане на нарушаване на 

параметрите на изходящите газове; 

  недопускане експлоатация на работно оборудване с липсващи или неизправни 

системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността му; 

  използване на работното оборудване само по предназначение и при условията, за 

които е предвидено; 

  извършване на собствен мониторинг за качеството на атмосферния въздух с 

честота и по показатели, съгласно изискванията на нормативната уредба; 
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  осигуряване на правилно съхранение на мястото на образуване, транспортиране и 

депониране на формираните отпадъци; 

  организиране на периодично обучение на работещите, отговорни за 

експлоатацията на обрудването в инсталацията. 

 

8.   Трансграничен характер на въздействията      

Обектът е локален и нито при неговото изграждане, нито при експлоатацията му, се 

очакват въздействия с трансграничен характер.           

 

 

Прилoжения: 

1. Скица № 266/12.07.2016 г. на поземлен имот № 73198.501.106 

2. Изображение от Google карти, показващо разстоянието от инвестиционния проект 

до най-близко разположените жилищни сгради  

3. Изображение на интерактивна карта, показваща най-близките защитени зони до 

„Велде България“ АД 

4. Tехнологична схема на новата парокотелна инсталация 

5. Копие на нотариален акт 

 

 

 

           

 


