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У В О Д 

 

 Комплексната екологична оценка със здравна експертиза (КЕОЗЕ) на обект “Централа за 
производство на електрическа енергия чрез индиректно използване на биомаса с 
комбиниран цикъл”  в имот № 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица е изготвен от 
колектив независими експерти и консултанти по договор с Възложителя “БИЛД ИНВЕСТ СИТ” 
ЕООД. 

 Настоящата КЕОЗЕ, наричана по-долу за краткост “екологична оценка“ или само „оценка“, се 
разработва след пряко възлагане от страна на оператора на Централата - “БИЛД ИНВЕСТ СИТ” 
ЕООД. 

 С оглед правоприлагането на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) следва да се 
има предвид, че правно основание, вменяващо задължение на Оператора да възложи разработване 
на настоящата оценка не е налице, тъй като Оценка на въздействие върху околната среда и/или 
екологична оценка се извършват на инвестиционни предложения, дейности и технологии, респ. на 
планове и програми, намиращи се в етап на одобряване от Компетентния органи – МОСВ или 
РИОСВ. В разглеждания случай се касае за обект, който е вече одобрен и редовно въведен в 
експлоатация по надлежния ред.  

 Независимо от гореизложеното, предвид големия обществен и медиен интерес от дейността 
на Обекта, както и многобройните постъпили жалби в РИОСВ Пловдив, под чиято юрисдикция се 
намира обекта, Възложителя възлага изготвяне на Комплексната екологична оценка със здравна 
експертиза, с предмет на оценка обект “Централа за производство на електрическа енергия чрез 
индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл”  в имот № 73242.172.115 от землището на 
с. Труд, общ. Марица, с цел и задачи, определени и изложени по-долу. 

            Водим от възложеното от Оператора на обекта задание, екипът от независими експерти и 
консултанти разработи настоящата Комплексната екологична оценка със здравна експертиза, 
спазвайки приниципите, методите и похватите, приети при разработване на Доклади за оценка на 
въздействието върху околната среда и Доклади по екологична оценка, като в конкретния случай, 
съдържанието на КЕОЗЕ е адаптирано към изискванията на чл.96, ал. 1 от ЗООС и чл. 11 и 12 на 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  
(ДВ бр.25/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г..). 

 Настоящата разработка следва да се разглежда и като предоставяне на информация на 
компетентния орган и на засегнатата общественост по процедура за преценяване необходимостта 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на ИП, свързано с 
“Разширяване на суровинната база на инсталация за преработка на биомаса и производство на 
елетроенергия с номинална мощност 1,5 MW и топлоенергия с номинална мощност 1 MW”, в имот с 
идентификатор 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица. За това ИП, РИОСВ Пловдив 
се е произнесла с указателно писмо № ОВОС-185/12 от 11.10.2016г. че подлежи на преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка, в настоящата оценка е предоставена 
информация по всички раздели включени в Приложение 2 на Наредбата заусловията и реда за 
извершване на оценка на въздействието върху околната среда. 

 Комплексната екологична оценка със здравна експертиза е разработена от колектив  
независими експерти в състав: 

1. инж. Иван Желязков Иванов – Ръководител колектив  
2. инж. Радка Тодорова Вълчева 
3. проф. д-р  Коста Костов – Национален консултант по пневмология и фтизиатрия 
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Към настоящия доклад са представени: списък с подписи за разработените от всеки член на 

колектива части на КЕОЗЕ и декларации  по чл.11 ал.3 от Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1 Наименование на обекта, предмет на настоящата оценка 

”Централа за производство на електрическа енергия чрез индиректно използване на биомаса с 
комбиниран цикъл”  в имот № 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица 

 

 1.2 Информация за контакт с инвеститора 

„БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД 
 ЕИК: 201233027 
 
Пълен пощенски адрес: 
Гр. Пловдив 4000, ул. “Порто лагос“ 47 
община Пловдив, област Пловдив 
Тел: 0887071886 
 
Едноличен собственик на капитала   
 "РЕНТАЛ-ТРАНС" ЕООД, ЕИК/ПИК 203221269 
 
Управители на  фирмата  
Георги Стоянов 
Сунай Адемов 
 
Лице за контакти:  
инж. Иван Иванов – Ръководител на Колектива, разработил настоящата КЕОЗЕ 
 e-mail ecoconcult@abv.bg 
 

1.3 Информационно осигуряване 

При изготвянето на КЕОЗЕ беше използвана следната информация: 

 Указанията на компетентния орган РИОСВ Пловдив, посочени в  писмо изх. № ОВОС-185/12 
от 11.10.2016г. (копие от писмото – текстово приложение №11), за указване на 
процедурата по реда на глава Шеста от ЗООС. 

 Нотариален акт за собственост на имот № 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. 
Марица, (текстово приложение 18); 

 Скица на имот № 73242.172.115  (графично приложение 1);  
 Разрешително за водовземане от подземни води с титуляр “БИЛД ИНВЕСТ СИТ” ЕООД  

(текстово приложение16); 
 Разрешително за третиране на отпадъци (текстово приложение Т12) 
 Технологичен регламент за анаеробна ферментация на биомаса и животинска тор 
 Наръчник за производство на биогаз, юни 2009г., Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl 

и колектив, разработен от група експерти по проект „BiG>East“ - финансиран от Европейската 
комисия по програма “Интелигентна Енергия за Европа” с цел насърчаване на развитието на 
технологиите за производство на биогаз в Източна Европа.  
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 BAT файл към BREF документ „НДНТ при интензивно отглеждане на птици и свине“, раздел 
„Мениджмънт на животинска тор“ 

 Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 от 15.05.2017г. за формулиране на заключения за 
НДНТ при интензивно отглеждане на птици или свине (по отношение съхранение и 
последващо третиране на животинска тор) 

 Бюлетини за състоянието на околната среда в България, издание на МОСВ и ИАОС; 
 Годишен доклад за състоянието на околната среда за 2016г. на РИОСВ Пловдив 
 Справочна и друга специализирана литература, упомената в т.7 на настоящата оценка  
 Огледи на площадката, на която се разполага биогаз инсталацията и консултации с 

представители на Инвеститора.  
 Мониторинг на състоянието на ЗЗ «река Пясъчник» 

 
КЕОЗЕ е изработена в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна среда, 

чийто списък е представен в настоящия доклад. 
 

1.4. Цели и задачи на Комплексната екологична оценка със здравна експертиза 
  
 Основна цел на настоящата Комплексната екологична оценка със здравна експертиза е да 
установи вероятната степен на отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и 
населението. 
 Задачите на КЕОЗЕ се свеждат до: 

 Детайлен анализ на прилаганата технология и дейностите извършвани на площадката на 
Централата за установяване източниците на емисии в атмосферния въздух, водите и  
почвите, техния интензитет и продължителност на въздействие 

 Оценка на съответствието на прилаганата технология със съвеременните изисквания за най-
добри налични техники при използване на методи за анаеробна ферментация на биомаса и 
отпадъци 

 Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда в района на Централата 
 Анализ и експертна оценка на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху 

населението и околната среда в резултат работата на Обекта 
 Определяне на набор от мерки за намаляване или прекратяване на значителните вредни 

въздействия въху населението и околната среда, в случай че такива бъдат установени 
 Заключения от проведените анализи, оценки и експертизи. 

1.5. Ползи за обществото от изграждане и експлоатация на инсталации за биогаз: 
Производството и използването на биогаз от анаеробното разграждане на органични отпадъци води 
до редица ползи за околната среда, социално-икономически ползи за обществото и за участващите 
фермери. Използването на веригата вътрешни активи за производството на биогаз повишава 
локалните икономически възможности, създава работни места в селските области и повишава 
обезпечаването с регионални мощности. Подобрява се жизнения стандарт и се допринася за 
икономическото и общественото развитие. 
 
1.5.1. Източник на възобновяема енергия 
Съвременните глобални енергийни доставки са силно зависими от изкопаемите енергийни източници 
(суров петрол, лигнитни въглища, каменни въглища, природен газ). Тези източници са получени от 
вкаменени останки на мъртви растения и животни, които са били подложени на действието на 
топлината и налягането в земната кора в продължение на стотици милиони години. Това прави 
фосилните горива невъзобновяеми ресурси, чиито запаси намаляват много по-бързо, отколкото се 
формират нови. Пикът на производството на петрол се определя като “момент, в който се достига 
максимума на световното производство на суров петрол, след което скоростта на производството 
намалява”. Според различни изследователи, пикът вече е настъпил или се очаква да настъпи в 
рамките на близък период от време. За разлика от изкопаемите горива, биогазът е възобновяем 
енергиен източник. Произвежда се от биомаса, която акумулира и съхранява слънчевата енергия чрез 
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фотосинтеза. Биогазът не само ще подобри енергийния баланс на страната, но ще има също и важен 
принос за запазване на природните ресурси и подобряване на качеството на околната среда. 
 
1.5.2. Намаляване на емисиите на парникови газове и на последствията от глобалното 
затопляне 
При изгарянето на природни горива като лигнитни и антрацитни въглища, суров петрол и природен 
газ, въглеродът, съхраняван милиони години в земната кора се отделя в атмосферата като 
въглероден диоксид (CO2). Нарастването на концентрацията на CO2 в атмосферата причинява 
глобално затопляне, поради парниковия потенциал на този газ. Изгарянето на биогаз, също, води до 
отделяне на CO2, но основната разлика с природните горива е, че въглеродът в него е иззет скоро от 
атмосферата чрез фотосинтезата на растенията. По тази причина, въглеродният цикъл на биогаза е 
затворен в рамките на много кратък период от време (между една и няколко години). При 
производството на биогаз чрез анаеробно разграждане се намаляват и емисиите на метана (CH4) и 
на диазотния оксид (N2O), отделяни при съхраняването и използването на оборски тор за 
наторяване. Парниковият ефект на метана е 23 пъти, а на диазотния оксид 296 пъти по-висок от този 
на въглеродния диоксид. Използването на биогаз заменя природните горива за производството на 
енергия и в транспорта, с което намалява емисиите на CO2, CH4 и N2O и съответно допринася за 
ограничаване на глобалното затопляне. 
 
1.5.3. Намалена зависимост от вноса на природни горива 
Изкопаемите горива са ограничени ресурси, концентрирани в няколко географски зони на нашата 
планета. Това прави страните извън тези области постоянно зависими и с несигурен статут за внос на 
енергийни доставки. Повечето  европейски страни са силно зависими от вноса на енергия от райони, 
богати на изкопаеми горива като Русия или Близкия изток. Разработването и прилагането на 
възобновяеми енергийни източници като биогаз ще повиши устойчивостта и сигурността на 
националните енергийни доставки и ще намали зависимостта от вноса на енергия. 
 
1.5.4. Принос към целите на Европейския съюз за устойчива 
енергетика и опазване на околната среда. Борбата с глобалното затопляне е един от основните 
приоритети на европейските енергийни и екологични политики. Европейските цели за производство 
на възобновяема енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, както и устойчивото 
управление на отпадъците, се основават на ангажимента на държавите-членки на ЕС да приложат 
необходимите мерки за изпълнението им. Производството иизползването на биогаз има потенциала 
да постигне и трите цели в едно и също време. 
 
1.5.5. Намаляване на отпадъците 
Едно от най-големите предимства на производството на биогаз е възможността отпадъчната биомаса 
да се трансформира в ценен ресурс чрез използването й като суровинен източник за анаеробно 
разграждане. Много европейски страни имат проблем със свръхпроизводството на органични 
отпадъци от промишлеността, селското стопанство и бита (домакинствата). Производството на биогаз 
е отличен начин за справяне с нарастващите ограничения на националните и Европейските 
разпоредби в тази област и за използването на органичните отпадъци за производство на енергия и 
тор като вторичен продукт. Технологиите за производство на биогаз допринасят за редуциране на 
обема на отпадъците и на разходите за оползотворяването им. 
 
1.5.6. Създаване на нови работни места 
Развитието на национален сектор за производство на биогаз ще стимулира създаването на нови 
предприятия със значителен икономически потенциал, ще повиши приходите на селските райони и 
ще доведе до създаване на нови работни места. В сравнение с използването на вносни природни 
горива, производството на биогаз изисква много повече работна сила за производство, събиране и 
транспортиране на суровините, за производство на техническите съоръжения, както и за изграждане, 
експлоатация и поддръжка на инсталациите за биогаз и т.н. 
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1.5.7. Малък разход на вода 
При производството на биогаз се използва най-малко количество вода сравнено с производството на 
други видове биогорива. Този аспект е толкова важен, колкото и енергийната му ефективност, поради 
очакваният в най-близко бъдеще недостиг на вода в някои части на света. 
 
1.5.8. Източник на допълнителен доход за фермерите 
Производството на суровина в комбинация с експлоатацията на инсталации за биогаз прави 
технологиите за биогаз икономически атрактивни за фермерите и допринася за повишаване на 
техните приходи. Независимо от допълнителните приходи, фермерите получават нова и важна 
социална функция като доставчици на енергия и оператори по третиране на отпадъци. 
 
1.5.9. Отличен продукт за наторяване 
Инсталацията за биогаз не е единствено доставчик на енергия. Ферментиралата биомаса, наречена 
вторична биомаса, е ценен за почвите тор, богат на азот, фосфор, калий и микроелементи. В 
сравнение със суровия оборски тор, вторичната биомаса има подобрена ефективност на наторяване 
поради хомогенносттай и по-високата хранителна стойност, по-доброто съотношение C/N и 
минималното отделяне на миризма. 
 
1.5.10. Затворен цикъл на хранителните вещества 
При производството на биогаз, цикълът на хранителните вещества – от получаването на суровината 
до прилагането на вторичната биомаса като средство за наторяване - е затворен. 
Въглеродсъдържащите вещества (C) намаляват в процеса на преработката, полученият метан (CH4) 
се използва за производство на енергия, а въглеродният диоксид (CO2) се освобождава в 
атмосферата и се усвоява от растенията чрез фотосинтеза. Някои въглеродни съединения остават 
във вторичната биомаса и при използването й за наторяване, тези съединения подобряват 
въглеродното съдържание на почвите. Производството на биогаз може да се интегрира перфектно в 
конвенционалното земеделие и животновъдството, при което вторичната биомаса да измести 
минералните торове, произведени с изразходване на голямо количество природни горива. Фиг. 1.5.10-
1. показва устойчивия затворен цикъл на биогаза. 
 

 
Фиг.1.5.10-1. Устойчив цикъл за получаване на биогаз от анаеробно разграждане на органични 

отпадъци 
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1.5.11. Възможност за използване на различни суровини 
Много и различни видове суровини могат да се използват за производството на биогаз: твърд и течен 
оборски тор, остатъци от земеделски култури, енергийни култури, органични отпадъци от 
млекопреработването и други отрасли на хранителната промишленост и селското стопанство, утайки 
от отпадъчни води, битови органични отпадъци и такива от ресторантьорския бизнес. Биогаз може да 
се събира и от депата за битови отпадъци. Основно предимство на производството на биогаз е 
възможността да се използва като суровина така наречената “влажна биомаса”. Примери за влажна 
биомаса са утайките от отпадъчни води на мандри, свинеферми и градски пречиствателни станции 
или течни отпадъчни потоци от хранителната промишленост, всички характеризиращи се с 
влагосъдържание повече от 60–70%. В последните години за производство на биогаз широко се 
използват голям брой енергийни култури (царевица, рапица,третикале, сорго и др.). Независимо от 
тях, всички видовеселскостопански отпадъци, дори и повредена реколта и посеви могат да се 
използват за производство на биогаз и торове. Някои животински продукти, неподходящи 
законсумация от хората, също могат да се преработват в инсталациите за биогаз. 
 
1.5.12. Намаляване на неприятните миризми и летящите насекоми 
Съхраняването и прилагането на твърд и течен оборски тор и много органични отпадъци е 
съпроводено с отделяне на упорити, неприятни миризми, които привличат насекомите. 
Производството на биогаз намалява тези миризми до 80%. Вторичната биомаса е почти без 
мирис, а остатъчните амонячни миризми изчезват скоро след използването й на полето. Фиг. 1.5.12-1. 
илюстрира ефектите на редуциране на миризмите във вторичната биомаса чрез намаляване на 
съдържанието в нея на сяросъдържащите летливи мастни киселини. 
 

 
Фиг.1.5.12-1. А) Концентрации на летливи сярасъдържащи мастни киселини (излъчват неприятен 

мирис) в третирани и във ферментирали субстрати; 
В) Концентрации на летливи сярасъдържащи мастни киселини във въздуха от проби, събрани над 

полета, след прилагане на животинска тор 
 
1.5.13. Санитарна безопасност 
В сравнение с непреработените торове и разтвори, използването на вторичната биомаса за 
наторяване подобрява санитарната безопасност. По време на анаеробното разграждане се 
осъществява контролирано очистване на вторичната биомаса, за да е подходяща за използване като 
тор. В зависимост от типа на използваната суровина чистотата на вторичната биомаса може да се 
осигури чрез поддържане на подходяща температура за ферментация (термофилен ржим и време на 
ферментация не по-малко от 7-10 дни), пастьоризиране (1400С и време 60 мин) или стерилизиране 
под налягане. Целите на тези процеси са дезактивиране на патогенните микроорганизми, семената на 
плевелите и други биологични рискове и прекъсване на веригата за предаване на болести. 
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2. АНОТАЦИЯ НА ОБЕКТА, ПРЕДМЕТ НА КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА СЪС  ЗДРАВНА 
ЕКСПЕРТИЗА 
  
 2.1. Местоположение 

Обекта, предмет на настоящото разглеждане е реализиран в собствен на оператора имот № 
73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив. Нотариален акт за собственост е 
представен в текстово приложение Т18, а скица на имота е представена в графично приложение Г1. 

Имота  заема площ от 8945 m2.  Същия е отреден начин на трайно ползване „за 
електроенергийно производство“.  Имота граничи с имоти с номера № 73242.613.44,  73242.172.116, 
73242.172.45, 73242.172.30, 73242.172.29 и 73242.172.28. 

В посока Запад, имота граничи с  четвъртокласен път, до който протича река Пясъчник. Чрез 
този път, който се поддържа изцяло от Оператора, Обекта има излаз на селищната транспортна 
инфраструктура, а оттам – на шосето, свързващо гр. Пловдив с гр. Карлово. 

  На север, изток и юг се разполагат земеделски земи.   
Площадката се разполага източно от периферията на населеното място и отстои на около 225 

m от най-близко разположената жилищна сграда на с. Труд, общ. Марица. 
 Река Пясъчник  протича западно от площадката в непосредствена близост – на около 10 m от 

оградата на Централата. На фиг.1 е представена Обзорна карта с посочени отстояния от най-
близките селища. 

 

 

Фиг. 1. Обзорна карта на района 
 
Имотът не попада в ЗЗ от национална екологична мрежа „НАТУРА 2000”. Най-близката 

защитена зона е „река Пясъчник“ с код BG 0000444 за опазване местообитанията на дивата флора и 
фауна, обявена с РМС № РД-122/02.03.2007, която протича на около 10 m западно от площадката. 
Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно чл. 5 на Закона за защитените 
територии. В района на Централата (в непосредствена близост) не функционират големи 
промишлени предприятия, които да създават дискомфорт в околната среда. На около 650 m северно 
от обекта се разполагат селскостопански обекти за екстензивно отглеждане на добитък, чието 
кумулативно въздействие ще бъде обследвано в т.4 на настоящата разработка. 
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 2.2. Усвоени площи 
Имот с № 73242.175.115, в който е разположен обекта,  заема площ от 8945 m2.  Той е част от 

кадастралния план на с. Труд, община Марица, обл. Пловдив. Същия е отреден начин на трайно 
ползване „за електроенергийно производство“. Застроената площ  възлиза на 1574 m2 (сгради и 
съоръжения). 
 Връзката на обекта с пътната мрежа на населеното място  се осъществи по съществуващ, 
изграден и поддържан от Оператора четвъртокласен път.  
 За реализацията на ИП “Разширявае на суровинната база на инсталация за преработка на 
биомаса и производство на елетроенергия с номинална мощност 1,5 MW топлоенергия с номинална 
мощност 1 MW”, в имот с идентификатор 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица не са 
необходими допълнителни площи извън терена за осъществяване на дейността. 

 2.3.  Основни характеристики на обекта и на инвестиционното намерение 

 Централата за производство на електрическа енергия чрез индиректно използване на 
биомаса с комбиниран цикъл, разположена   в имот № 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. 
Марица е с инсталирана номинална мощност 1,5 MW електрическа  и 1 MW топлинна енергия. 
Инсталацията използва за  суровини биомаса (сорго, третикале, царевичен силаж, трици и брашна, 
както и всякакви видове енергетични селскостопански култури) и животинска тор.  

 През 2016 г. РИОСВ Пловдив е информирана чрез внасяне на уведомление за инвестиционно 
намерение, че Операторът възнамерява да разшири суровинната база за добив на енергия. С 
настоящото ИП, Операторът кандидатства за разширяване на суровинната база по употребявани 
отпадъчни суровини и включването в Разрешителното по чл. 68 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) на отпадъци с код: 

• Код 020304 – Материали, негодни за консумация или преработване (всички видове, поименно 
упоменати  в Таблица А1-1 към Приложение 1 на Наредбата за третиране на биоотпадъците) – в 
количества до 2000 т/годишно 

• Код  020601 - Материали, негодни за консумация или преработване от хлебопекарната и 
сладкарската промишленост (всички видове, поименно упоменати  в Таблица А1-1 към Приложение 1 
на Наредбата за третиране на биоотпадъците) – в количества до 250 т/годишно 

• Код 020702 – Отпадъци от алкохолната ферментация и производството на пиво – джибри, 
бирена каша и бирена мая – до 500  т/год. 

• Код  200125 – Отпадъчни мазнини от хранително-вкусовата промишленост /бракувани партиди 
олиа, масла и маргарини и продукти на тяхна основа, както и разделно събрани фракции отработено 
олио от заведения за хранене/ - до 250 т/год. 

• Код  200302 – Отпадъци от пазари – бракувани плодове и зеленчуци – 2000 т/год. 

 При така представения технологичен разчет, общото годишно количество отпадъци на вход на 
инсталацията няма да надвиши 35 000 т/год. При 360 работни дни в годината, денонощното 
количество отпадъчна суровина на вход няма да надвиши 97,22 т/денонощие, т.е. дейността на 
инсталацията не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС и не е необходимо издаване на 
комплексно разрешително.  

 Гореописаното ИП самостоятелно следва да се разглежда като изменение на дейности и 
технологии, попадащи в приложното поле на т.3, буква „а“ от Приложение 2 на ЗООС. 

 Планираното разширение няма да доведе до промяна в технологията на работа на 
инсталацията и ще се запазят досега прилаганите процеси по доставка, подготовка на суровините, 
смилане, смесване, ферментация, пречистване на биогаза и изгарянето му в ДВГ. Разширението на 
суровинната база няма да доведе до промяна в номиналния производствен капацитет на 
инсталацията. 
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 ИН не води до необходимост от реализация на други, свързани с основния предмет 
спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. необходимост от изграждане на нова техническа 
инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); не се предвиждат изкопни работи 
и СМР във връзка с реализацията на ИН.  ИП не изисква промяна в пътната инфраструктура, или 
въвеждане на нови основни или спомагателни дейности на Централата. Отпадъците ще се доставят 
със специализирани транспортни средства и ще се разтоварват директно на площадката.  

С други думи етап на строителство и СМР не се предвижда. 
В етапа на експлоатацията, след реализиране на разширението на суровинната база, ще се 
прилага същия технологичен регламент, какъвто се прилага и към настоящия момент. 
 
Основни характеристики на производствения процес. Основни технологични процеси. 
 
Основните етапи и процеси при производството на електрическа и топлинна енергия следват следния 
технологичен регламент. 
Суровините – биомаса (сорго, третикале, царевичен силаж, трици, брашна и др.енергитични 
селскостопански култури) се доставят със специализиран транспорт и се разтоварват на открита 
площадка, с изградена трайна настилка и страничен борд, както и система за улавяне на силажните 
сокове и дъждовен инфилтрат (силажни ями). На тази площадка различните видове биоаса се 
съхраняват временно, до преработването им в инсталацията. На тази площадка се предвижда и 
съхраняването на отпадъците от материали, негодни за консумация и преработване; материали, 
негодни за консумация или преработване от хлебопекарната и сладкарската промишленост; отпадъци 
от алкохолната ферментация и производството на пиво – джибри, бирена каша и бирена мая; 
отпадъчни мазнини от хранително-вкусовата промишленост и отпадъците от пазари. 
Периодично, по предварително зададена дневна рецепта, тези суровини/отпадъци с помощта на 
челен товарач се подават в смесител (хопер), където се извършва смилане и хомогенизиране на 
суровината. От хопера подготвената суровинна смес постъпва в каскада от два ферментатора и един 
постферментатор, където се извършва същинския процес на третиране и анаеробна ферментация, 
при което се отделя биогаз. Ферментаторите са снабдени с механични бъркалки, които осигуряват 
ефективен топло- и масообмен, серпентини за поддържане на оптимална температура на 
ферментационната смес и контролно измервателни прибори за автоматизиран контрол и управление 
на процес. В тази апарати се извършва процеса на анаеробна (без кислородна) ферментация на 
наличните органични вещества, като се отделя биогаз (смес от метан и въглероден диоксид) и  
вторичен продукт, наричан „ферментационен продукт“. В постферментатора процеса на ферментация 
затихва, при което се отделят и окончателните количества биогаз. От двата ферментатора и единия 
постферментатор отделения биогаз се улавя и се охлажда в чилър, след което постъпва за изгаряне 
в когенератор (двигател с вътрешно горене). Топлинната енергия, отденена при изгаряне на биогаза 
се превръща в когенератора в механична енергия, благодарение на което се привежда в действие 
генератор, който трансформира механичната енергия в електрическа. Това всъщност е 
произвеждания от Централата продукт. Изгорелите газове от когенератора се утилизират за 
нагряване на гореща вода, която циркулира в двата ферментатора, за да поддържат оптимален 
температурен режим на работа. Това осигурява автотермичността на процеса на ферментация. След 
отнемане на отпадъчната толина, димните газове се заустват в атмосферата посредством едно 
изпускащо устройство – комин е височина 12,3 m спрямо кота „терен“. 
От постферментатора, вторичния продукт (ферментационен продукт) посъпва в наземен буферен 
стоманобетонов резервоар, а от него – в сепаратор за разделяне на течна и твърда фракции 
ферментационен продукт. Твърдата фракция се съхранява на обособена площадка с трайна 
настилка. Течната фракция се събира и съхранява в стоманен вертикален резервоар. Периодично, 
двете фракции ферментационен продукт (ФП) се продават на земеделски производители и търговски 
субекти за натораяване на земеделски земи, за рекултивация на нарушени терени, рекултивация на 
депа и хвостохранилища и др. 



Комплексна екологична оценка със здравна експертиза на: ”Централа за производство на електрическа енергия чрез 
индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл”  в имот № 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица 

 

„ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД  15

 
 

Фиг. 2.3-1: Обща блок-схема на дейностите в Централата за добив на енергия от биомаса на 
“БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД 

 
 

Таблица 2.3-2. Технологични параметри на инсталацията 

Технологичен параметър Стойност 

Производство на електроенергия 1,487 MWth 

Производство на топлоенергия 1 MWth 

Количество биомаса на вход, max ~ 50 t/24h 

Кoличество отпадъци на вход, max <97.22 t/24h 

Ферментационен продукт  ~ 125 t/24h 

Емисии в атмосферния въздух, вид NOX 

Емисии в отпадъчните води Не се формират отпадъчни води 

Емисии в отпадъците Не се образуват отпадъци 

 

 Работен режим: инсталацията работи в непрекъснат режим - 360 дни годишно.  

 Работен персонал: На обекта са ангажирани 3 работника/смяна. 
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2.3.1. Основни суровини и материали, природни ресурси. Опасни вещества.  

 Потребление на основните суровини и материали  
 По време на строителството: Не се планират СМР при реализация на ИП „Разширение на 

суровинната база“. 
 По време на експлоатацията 

Годишното потребление на основните суровини, спомагателни материали и горива при 
реализация на ИН е представено в Таблица  2.3-2 по-долу: 

          Таблица 2.3-2 
Суровина/материал Годишен 

разход 
Място на 
употреба 

Начин на съхранение 

Суровини: 

Биомаса 18 000 t/y 
 

Ферментация Силажни ями 

Отпадъци 35 000 t/y Ферментация Силажни ями 

Спомагателни материали: 

Железен трихлорид, 30% р-р 6 t/y Блокер на H2S Склад ОО и ОХВ 
Нехлорирани моторни и 

смазочни масла на минерална 
основа 

5 t/y Смазване на ДВГ Склад ОО и ОХВ 

Антифриз 1 t/y Охлаждане на ДВГ В оборудване 
ГОРИВА: 

Дизелово гориво 0.3 t/y Дизелов агрегат 
(резервен) 

В оборудване 

Биогаз (CH4/CO2) 8000 t/y Енергоносител В оборудване 
 

 
 Суровините и отпадъците се доставят чрез специализиран транспорт от лицензирани 
производители, търговски дружества и ферми, и се разтоварват на площадката в силажни ями, а 
животинската тор директно се подава във ферментаторите.  
 Използваните химикали и СГМ се съхраняват в оригинални опаковки в склад за съхранение на 
химикали и опасни отпадъци при контролирани условия. 
 Част от използваните спомагателни материали и горива попадат в поне една категория на 
опасност, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и  смеси 
(ЗЗВВХВС). 
  В Таблица 2.3-3 са представени химичните вещества, които се използват на площадката. 
Посочени са предвидения максимален годишен разход при максимален капацитет на инсталацията, 
CAS №,  и съответните им Н-фрази. Подробната информация задължително се съдържа в  
информационния лист за безопасност или сертификат, който задължително придружава всички 
доставяни химични вещества, препарати и продукти. 

Таблица 2.3-3. 

Наименование 
Потреб
ление 

 

Място на 
използване 

CAS № 
Класификаци

я 
Н – съвети за 
безопасност 

При строителство и монтаж 

Не е приложимо 
При експлоатация 

Дизелово гориво 
0,3 t/y 

 

Дизелов 
агрегат 

 
68334-30-5 

Flam. Liq.3  
Acute tox.4 
Skin irrit. 2 
Canc. 2 

Н226 
 H332 
 H315 
 H351 
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STOT RE 2  
Asp. Tox.1  
Aquatic Chronic 2 

 H373 
 H304 
H401 

Железен 
трихлорид 

6 t/y 
Блокер на 

H2S 
7705-08-0 

Eye irit. 1 
Skin irit. 2 
Asp. Tox.4 

H318 
H315 
H302 

Антифриз 1 t/y 
Охлаждане 
на ДВГ 

107-21-1 
Acute tox. 4 
STOT Repro. 2 

H302 
H373 

 
Съхраняваните и използвани опасни материали и горива  не  надхвърлят долния оценъчен 

праг, посочен в таблиците в част I и част II на Приложение № 3 от ЗООС. По тази причина не се 
налага провеждане на  процедура за одобряване на Доклад за безопасност, респ. Доклад за 
политиката за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества. В Раздел 2.4.5. е представена 
подробна класификация на Предприятието по чл. 103, ал.2 на ЗООС. 

Чилъра за охлаждане на получения биогаз преди да бъде подаден за изгаряне в когенератора 
е стандартно съоръжение, напълно капсуловано и не може да се очаква емисия на флуорирани 
парникови газове или вещества, нарушаващи озоновия слой. Тъй като количествата на хладоагента 
надвишават 3 kg, Операторът е предприел мерки за извършване на годишни проверки за 
херметичност на съоръженията. Противопожарната и климатична инсталации са от тип, който не 
предполага наличието и използването на озоноразрушаващи вещества (тетрахлорметан). 

 Водопотребление 
 Вода за производствени нужни на площадката не се използва. 
  Осигуряването на персонала с прясна вода за питейни нужди се осъществява от диспенсъри 
с минерална вода. За санитарно-битови нужди се използва прясна вода, доставяна с водоноска. 
 Води за охлаждане на площадката и в инсталацията не се използват. Охлаждащия цикъл на 
когенератора е организиран на база воден разтвор на етиленгликол (антифриз), който се намира в 
затворена система и не се налага допълване с вода. 
 Подземни води за напояване на земеделски култури (озеленени площи) и за портивопожарни 
цели се добиват от собствен сондажен кладенец. Водоползването се осигурява от собствен сондажен 
кладенец в условията на издадено разрешително за водовземане от подземни води 
№31520482/24.10.2014г. при разрешени водни количества 2 700  m3/y (текстово приложение № 16). 
  По-долу е извършена оценка на съответствието на използваните количества вода за 
напояване за 2016 г. с разрешените такива в разрешителното за водоползване: 

Таблица 2.3-4. 

Инсталация 

Максимално разрешен 
разход на вода (m3) 

съгласно Разрешително за 
водоползване 

Годишен разход на 
вода от сондажен 

кладенец (m3) за 2016 г. 

Съответствие 
Да/Не 

Общо годишно 
водопотребление за 
напояване 

2 700  1966,2 
 

Да 

 
 Видно от предоставената информация е, че консумация на вода за 2016 г. от сондажния 
кладенец съответства на разрешената в разрешителното за водоползване. В законоустановения срок 
е подадена Декларация по чл. 194б от Закона за водите, изготвен е годишен доклад до БДУВИБР 
Пловдив и е заплатена текса за водовземане. Данните от собствения мониторинг на качеството на 
подземните води са приложени към Годишния доклад за 2016 год. 

 
 Потребление на електроенергия  
 Годишното потребление на електроенергия за промишлени нужди (собствени нужди) на 
инсталацията възлиза на  1250 MW/у (0,1 MW/WM произведена ел.енергия). Не са налице 
ограничения, по отношение на максималната годишна консумация на електрическа енергия. 
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  Консумацията на горива  

 Основен енергоносител в инсталацията за производство на електрическа и топлинна енергия 
се явява произвеждания при ферментацията биогаз. Той се състои от почти еднакви масови части 
метан и въглероден диоксид. Годишно, при максимален капацитет на инсталацията могат да бъдат 
произведени до 8000 t биогаз. На площадката не са изградени съоръжения за временно съхраняване 
(сферични резервоари или газхолдери). Образувания биогаз във ферментаторите директно се улавя, 
охлажда и изгаря в когенератора. 

 При пускане на инсталацията след спиране за ремонт или аварийни спирания на 
ферментаторите се използва гореща вода за нагряване на ферментаторите, която се загрява от 
резервния дизелов агрегат, до момента, в който инсталацията произведе биогаз и заработи 
когенератора. Наличе на такива преходни режими на работа /спиране и пускане на инсталацията/ 
налагат дизеловия агрегат да се поддържа в непрекъсната готовност. Енергоносител в дизеловия 
агрегат е дизелово гориво съхранявано във вътрешен резервоар на агрегата в количества до 0.3 t. 
Това е и максималното количество гориво, което може да бъде употребено в рамките на една година. 

 

 2.4 Очаквани отпадъци и емисии в резултат на реализацията на инвестиционното 
предложение 

 2.4.1. Емисии в атмосферния въздух – вид, източници, пречиствателни съоръжения 
 
Единствен източник на емисии на площадката се явява когенератора на инсталацията. 

Образуваните от изгарянето на биогаза горивни емисии се отвеждат организирано в атмосферния 
въздух през едно изпускащо устройство. 

2.4.1.1. Емисии по време на строителство 

 При реализацията на ИП “Разширяване на суровинната база на инсталация за преработка на 
биомаса и производство на елетроенергия с номинална мощност 1,5 MW топлоенергия с номинална 
мощност 1 MW”, в имот с идентификатор 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица няма 
да се прилагат СМР, тъй като за реализацията на ИП са необходими организационни, а не 
инфраструктурани и технически мероприятия. 

 

2.4.1.2.Емисии по време на експлоатация 

В резултат на горивните процеси (изгаряне на биогаз) в когенератора, в атмосферния въздух 
се отделят отработени димни газове, съдържащи азотни оксиди, серни оксиди и въглероден 
монооксид 

Азотни оксид - Азотен диоксид и Азотен оксид 
Азотните оксиди (NOх) се формират в резултат на два процеса: 
- Директно пряко окисление на азота от кислорода от въздуха в гориво-въздушната смес. 

Процеса е с ниска степен на конверсия и протича при високи температури в зоната на 
горене в цилиндрите на двигателя (когенератора). 

- Индиректно получаване чрез окисление на амоняк и органични азот съдържащи 
съединения съпътстващи биогаза (амоняк и органични азотсъдържащи съединения, 
главно от мастния ред се съдържат в биогаза поради използване на животинска тор). 
Процеса настъпва в зоната на горене в цилиндрите на двигателя. 

 
Серни оксиди – Серен диоксид и Серен триоксид 
Серни оксиди (SOx)  се образуват при окисляването на Сяроводорода, съдържащ се в 

животинската тор с кислорода от гориво-въздушната смес. Процеса се извършва в по-ниска 
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температурна област и кинетиката на реакцията е благоприятна за извършване на пълно оксисление 
на сяроводорода, т.е. всичкия наличен сяроводород в биогаза при изгаряне се окислява количествено 
до серни оксиди. 

При прилаганата технология на производство на биогаз, във ферментаторите периодично се 
добавя определено количество железен трихлорид. Той свързва необратимо до железен сулфид 
наличния сяроводород още при образуването му във ферментационната среда и по този начин 
възпрепятства миграцията му в биогаза. При липсата на сяроводород в биогаза, на изход от 
когенератора в отработените димни газове количеството на серните оксиди е практически сведено до 
нула, т.е. под прага на откриване. Това твърдение се доказва с приложените протоколи от СПИ на 
емисиите изпускани в атмосферния въздух (текстово приложение Т26). 

Въглероден оксид 
Въглеродния оксид (СО) е продукт на непълно окисление на въглеводородите (метан). 

Получаването му се дължи на недобро изгаряне на биогаза или на липса на достатъчен излишък на 
въздух над стехиометрично необходимото в гориво-въздушната смес. 

За предотвратяване на високите стойности на емисии от въглероден оксид след газоход на 
когенератора е инсталиран катализатор, който конвертира въглеродния оксид във въглероден 
диоксид. Активността на катализатора се проверява периодично. 

 
Източници на емисии 
 

 Единствен източник на емисии на площадката се явява когенератора на инсталацията. 
 При максимална работа на когенератора (максимален дебит на димните газове 4760 Nm3/h), 
годишно от изпускащото устройство биха могли да се отделят следните количества замърсители в 
атмосферата: 

2.4.1.2 – 1 Годишно количества замърсители отделяни организирано 
Замърсител Азотни оксиди 
НДЕ, mg/Nm3 500 
Емисия, t/y 20.56 

 
В част «Атмосферен въздух» към КЕОЗЕ е оценен приноса на инсталацията към замърсяването на 
приземния атмосферен слой. 

 

Неорганизирани източници на емисии 

Поради абсолютната капсулованост на всички съоръжения, където се образува, третира и 
изгаря биогаз, не се очаква формиране на неорганизирани емисии от самата инсталация. 
Спомагателните процеси по съхраняване на биомасата на открита площадка биха могли да 
образуват неорганизирани прахови емисии, особено в горещи летни дни при ниска влажност на 
суровините и при наличие на силен вятър. По технология, когато не се извършва зареждане на 
хопера, биомасата се съхранява покрита с платнище, което препятства образуването на прахови 
емисии. Емисии от неприятни миризми при съхраняване на биомасата е невъзможно да бъдат 
образувани, тъй като биомасата има характерна миризма на силаж, но в никакъв случай не и 
неприятна. В общия случай тези специфична миризма на силаж се ограничава в рамките на 
производствената площадка. 

Доставката на животинска тор се извършва по предварително утвърдена схема, със 
специализиран транспорт от одобрени доставчици (ферми, регистрирани като ветеринарни обекти в 
БАБХ). Разтоварването на животинската тор се извършва, като автоцистерната се подвързва с мека 
връзка към помпа, която подава тора директно във ферментаторите. Този начин на разтоварване на 
тора директно в системата елиминира напълно възможността за образуване на неприятни миризми. 

 Потенциални източници на неорганизирани емисии на прах биха могли да бъдат 
транспортните средства, доставящи биомаса, при извършване на дейност по разтоварване на 
площадката. 
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Газови емисии от транспорт  

Източник на замърсители в атмосферния въздух се явяват и транспортните средства (МПС), 
доставящи суровини и извеждащи ферментационен продукт. 

От двигателите с вътрешно горене на МПС ще се отделят азотни и серни оксиди, метанови и 
неметанови въглеводороди, тъй като се използва дизелово гориво. Емисиите от транспортните 
средства, доставящи суровини и спомагателни материали и извеждащи ферментационен продукт се 
категоризират като линейни. 
Направените изчисления на база среднодневен брой МПС (определен е експертно чрез изброяване в 
рамките на 1 седмица)  и техните разходни норми показват, че фосилните горива (дизел), необходими 
за работата на тези МПС се ограничават до 2,55 t/y, т.е. такова количество дизелово гориво ще бъде 
изгорено от тези МПС, намирайки се на площадката и отчитайки времето им на престой. 
 За нуждите на доказване на липсата на отрицателно въздействие върху атмосферния 
въздух в етапа на експлоатацията е извършено изчисляване по балансов математичен модел, 
определен по реда на Методика CORINAIR  за определяне емисиите на вредни вещества във 
въздуха, като за входни данни е използвано количеството фосилни горива за МПС в рамките на една 
година. Обобщени данни от резултатите, отразяващи количествата на съответните замърсители са 
представени в таблицата по-долу: 
 

2.4.1.2 – 2  Годишно количества замърсители отделяни неорганизирано от транспортни 
средства на площадката 

Замърсител Емисионен фактор Емисии 
за година 

kg/t гориво Kg/y 

SOx 4.0 14,4 

NOx 48.8 175,68 
ЛОС 7.08 25,488 

CH4 0.17 0,612 

CO 15.8 56,88 

CO2 3150 11340 

N2O 1.30 4,68 

NH3 0.007 0,0252 

прах 5.73 20,628 

 g/t гориво g/y 

Cd 0.01 0,036 
Cu 1.7 6,12 

Cr 0.05 0,18 

Ni 0.07 0,252 

Zn 1.0 3,6 

 

Горните количества емисии се изпускат директно в атмосферния въздух от ауспусите на 
техниката с ДВГ.  

Емисии при аварийни ситуации 
При аварии, емисиите на вредни вещества по време на експлоатацията са от възникване на 

пожар (умишлен или неумишлен) - Таблица 2.4.1.2-3.  
 

Таблица 2.4.1.2-3. Емисии при аварии и причини 

Емисии при пожар Причини 
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Емисии при пожар Причини 

CO2, СО и УОС като диоксини и фурани 
Неспазване на правилата за 
експлоатация и безопасност 

 
Количеството на емисиите, зависи от големината на аварията, т.е. от продължителността й и 

от количеството вещество участващо в аварията, като на риск е подложен само персонала, 
непосредствено зает с дейности на площадката. 

Пречиствателни съоръжения: 

Отпадъчните горивни емисии, отделяни от когенератора се пропускат през каталитична 
система, монтирана непосредствено след газохода. Каталитичния пакет се състои от паладиев 
катализатор, нанесен на диалуминиев триоксид. Катализаторът конвертира въглеродния оксид – 
продукт на непълно окисление на метана до въглероден диоксид. Степента на конверсия надвишава 
99,5% по проспектни данни. Ефективността на съоръжението е в корелация с данните от проведени 
собствени периодични и контролни измервания. 

 
 2.4.2. Отпадъчни води. Количество и състав на отпадъчните води по потоци – 
промишлени, битово-фекални и дъждовни. Пречиствателни съоръжения. 
 

Производствени отпадъчни води: На площадката не се формират производствени 
отпадъчни води. Не се прилага измиване на съоръжения. Процесната вода, формирана при 
ферментацията образува т.н. течна фракция ферментационен продукт. 

 
Битово - фекални отпадъчни води:  
Битово-фекални отпадъчни води се образуват в резултат на атропогенната дейност на 

обекта. Източник на БФОВ са баните, тоалетни и умивалници. Образуваните отпдъчни води се 
събират в две водоплътни изгребни ями от HDPE всяка с обем 1,5 m3. Количествата отпадъчни води, 
при предвидения брой работещи на площадката до 5 души се очаква да бъдат не повече от 0,1 
m3/денонощие или при 360 работни дни за годината – около 36 m3/y.  

Извозването на формираните БФ отпадъчни води за обезвреждане се извършва със 
специализиран транспорт по договор (Договор за транспортиране на БФОВ е представен в 
текстово приложение Т21). Обезвреждането на отпадъчните води се извършва във ГПСОВ Пловдив 
с оператор „В и К“ ЕООД Пловдив при наличие на актуален договор (Договор с „Е и К“ ЕООД е 
представен в текстово приложение Т20). Предаването на отпадъчните води за обезвреждане се 
документира чрез подписване на тристранен приемно-предавателен протокол между лицето, на 
чиято площадка се образуват отпадъчните води, транспортиращото дружество и оператора на ПСОВ. 

 
Дъждовни води:  
Дъждовни отпадъчни води се формират от падналите валежи върху покривите на сградите и 

твърдата настилка на площадката. Попадналите на земните терени дъждовни води попиват в 
почвите или ще се разтичат в страни от земния насип на площадката. Всички дъждовни потоци – в 
отводнителните канавки и тези попаднали на терена  се отвеждат разсъсредоточено ( попиват в 
почвите), тъй като една голяма част от площадката е със запазена почвена покривка. Геоложката 
среда и земната основа на терена са подходящи и могат да поемат дъждовните води, поради 
добрата възможност за дрениране. На площадката не са разположени елементи на ЛПСОВ. 

 
2.4.3. Отпадъци 

Изпълнението на дейностите, предвидени с Инвестиционното предложение по разширяване 
на суровинната база, предполага генерирането на следните видове отпадъци:  
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 Отпадъци, генерирани по време на строителството – не се очаква; 

 Отпадъци, генерирани по време на експлоатацията  

От редовната експлоатация на Централата се генерират следните видове отпадъци: 

                 Таблица 2.4.3-1. 

Вид Наименование Код* 
Количесво, 

t/год. 
Място на 

генериране  

СТРОИТЕЛНИ Бетон 17 01 01 
1 От ремонт и 

събаряне 

ОПАСНИ 

Филтърни материали 
(включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества 

15 02 02* 1 
От поддръжка на 
когенератора 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци съдържащи живак 

20 01 21* 0,1 
От поддръжка на 
осветлението 

Нехлорирани моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки на 
минерална основа 

13 02 05* 5 
От поддръжка на 
когенератора 

ТБО Смесени битови отпадъци 20 03 01 1,2 

От цялата 
площадка- от 
антропогенната 

дейност 

  

 Отпадъци, оползотворявани по време на експлоатацията (таблица 2.4.3-2): 
  таблица 2.4.3-2 

Вид Наименование Код* Начин на третиране 

ПРОИЗВОДС
ТВЕНИ 

ОТПАДЪЦИ 

Животински изпражнения, урина и тор 
(включително използвана слама), 
отпадъчни води, разделно събрани и 
пречиствани извън мястото на 
образуването им 

02 01 06 

R3 – 
Рециклиране/възстановяване 
на органични вещества, които 
не са използвани като 
разтворители включително 
чрез компостиране и други 
процеси на биологична 
трансформация 

Материали, негодни за консумация или 
преработване 02 03 04 

Материали, негодни за консумация или 
преработване от хлебопекарната и 
сладкарската промишленост 

02 06 01 

Отпадъци от алкохолната 
ферментация и производството на 
пиво 

02 07 02 

Отпадъчни мазнини от хранително-
вкусовата промишленост 20 01 25 

Отпадъци от пазари 20 03 02 

 
 
            На площадката не се предвиждат дейности по обезвреждане на отпадъци. 
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 2.4.4. Енергетични замърсители: шум, вибрации, вредни лъчения. Вид и характеристики. 

 Площадката на разглеждания обект се разполага в район, в който шумовия фон е умерено 
нисък. Шумовото натоварване се определя от преминаващите по шосето Пловдив – Карлово и по АМ 
„Тракия“ леки и товарни автомобили. Кумулацията на тези два линейни източници на шум се 
проявява, поради пространственото им разположение – шосето Пловдив – Карлово преминава през 
землището на селото, в непросредствена близост до жилищните среда. От данните, предоставени от 
АПИ се забелязва тенденция към интензифициране на трафика и увеличаване на относителния дял 
на тежките товарни автомобили, което пък има пряко отношение към увеличаване както на шума, така 
и на вибрациите от пътната мрежа, предавани към жилищните сгради. 

По време на експлоатацията на Централата, периодично шумово натоварване  се  получава 
от автранспорта за: 

 за доставка на биомаса и животинска тор  

 за извозване на ферментационния продукт 

Въздействието  е периодично и незначително. 

Основен емитер на шум на площадката се явява когенератора на инсталацията. С цел 
ограничаване разпространението на шум в околната среда, производителя на оборудването е 
предвидил когенератора да бъде поставен в метален контейнер със шумозаглушителна изолация, по 
какъвто начин е изпълнен и проекта от Инвеститора. Незначителни източници на шум се явяват също 
хопера (смесителя) и електродвигателите на разбъркващите механизми на двата ферментатора, 
електродвигателя на механичния сепаратор и електродвигателите на помпите (намират се в 
затворено помещение и въздействието им е сведено до нула). 

Поради абсолютната капсулованост на когенератор, както и до епизодичната работа на 
хопера, разпространение на наднормен шум от тях към околната среда не се наблюдава. 
Експлоатацията на други аналогични обекти потвърждава това. Твърдението е в корелация с 
протоколите от проведени собствени периодични и контролни измервания (Протоколи от измерване 
емисии на шум в околната среда – текстово приложение Т30) 

От производствения шум ще бъдат засегнати само работниците (3 души), които пребивават по 
време на работа епизодично в контейнера на когенератора с цел неговото обслужване. 

Централата не оказва значително отрицателно въздействие и/или промени в съществуващия 
в района шумов фон, потвърдено от приложените Протоколи от измерване емисиите на промишлен 
шум. Същите потвърждават и съответствие на оказваното въздействие в най-близката жилищна 
сграда, с нормите определени в Наредба 54/2010 г. 
 Работата на Централата не е обвързана с генериране на светлинни, топлинни или 
електромагнитни излъчвания в етапа на експлоатация.  
 

2.4.5. Опасни  химични вещества. 
В т.2.3.1. на настоящия доклад бе основно разгледано вида и количествата на употребяваните 

опасни химични вещества и смеси в етапа на експлоатация на Централата. 
Дейностите на обекта-предмет на настоящото обследване, са свързани с употребата на  

някои опасни вещества, класифицирани като такива по реда на Наредбата за реда и начина за 
класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати и в съответствие с 
Регламент (ЕО) 1272/2008г. 

По време на експлотацията на Централата, на площадката се извършва употреба и 
съхранение на нефтопродукти (дизелово гориво и свежи масла) за нуждите на дизеловия агрегат, 
осигуряващ автономно захранване в случай на авария с ел.енергия, респ. за смазване на 
когенератора, както и и някои спомагателни материали – железен трихлорид (блокер на отделяния от 
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животинската тор сяроводород във ферментаторите) и антифриз (охлаждаща течност в 
когенератора). 

Извършва се производство и употреба на биогаза, съдържащ около 50% метан.  
Наличието  на охлаждащи инсталации са предпоставка за присъствието на площадката на 

флуорирани парникови газове  и вещества, които нарушават озоновия слой (Регламент (ЕО) № 
842/2006 относно някои флуорирани парникови газове). Използва се единствено разрешени 
флуорохлоровъгледовороди (фреони) за работата на чилъра за охлаждане на газа – фреон 407С в 
количества 15 kg, разпределени в два охлаждащи кръга. В текстови приложения 19  на КЕОЗЕ са 
приложени Информационните листи за безопасност на съхраняваните вещества и смеси.  

Към настоящия момент всички законови изисквания, касаещи съхранение и употреба на ОХВ 
и С налични на площадката са спазени. Разработен е доклад за безопасното съхранение на 
наличните опасни вещества, които се предоставя на проверяващите органи при поискване. 

Изграден е закрит склад за съхранение на опасни химични вещества и опасни отпадъци 
(луминесцентни тръби, съдържащи живак, отработени моторни масла и отработени маслени филтри). 
В склада за съхранение на опасни вещества и опасни отпадъци се съхраняват вещества, попадащи в 
едни и същи категории на опасност –  опасни за водните организми, причиняващи дълготраен 
неблагоприятен ефект. Склада е с трайна настилка (бетон) и странична изолация, устойчива на 
действието на съхраняваните вещества, без връзка с канализацията. Осигурена е вентилация на 
помещението. Ограничен е достъпа на пряка слънчева светлина и нерегламентирания достъп на 
външни лица. Склада се намира под 24 часово непрекъснато видеонаблюдение. Разработени са 
инструкции за безопасно съхранение и безопасна работа с всички налични опасни химични вещества 
и смеси. Разработена е и е внеднрена като част от Системата за управление на околната среда 
(СУОС) Инструкция за периодична оценка на съответствието на съхранението на ОХВ и С. 
Ежемесечно се водят записи от направените визуални проверки на складовете и съоръженията къдто 
се съхраняват/употребяват ОХВ и С. Ежегодно се провежда обучение с персонала, пряко ангажира с 
дейностите по съхранение и употреба на ОХВ и С по утвърдена от Ръководството учебна програма, 
отразяваща годишната потребност от обучение на персонала. Данните от обучението се 
протоколират и документират. 

Минималните количества спомагателни материали и горива, съхранявани на площадката не 
са в състояние да предизвикат залпово замърсяване на околната среда, поради предприетите мерки 
за ограничаване на разливи и наличие на осигурени адсорбенти, в случай на формиране на такива. 

  
2.5. Риск от аварии. Анормални режими на работа. 
Производствената дейност на Дружеството не представлява потенциална опасност за 

възникване на крупни производствени аварии. Най-вероятните аварийни ситуации могат да възникнат 
в случай на: 

 Спиране на електрозахранването. В проекта е предвиден агрегат за резервно 
захранване; 

 Пожар. Проектът включва противопожарно водоснабдяване: противопожарен 
резервоар и противопожарни хидранти. 

 Авария, свързана с изтичане на биогаз (съдържа метан) и образуване на токсичен 
облак, дефлаграция (мигновено запалване) или експлозия на газо-въздушна смес (забавено 
запалване). 
 Системите на инсталацията са стандартни продукти, притежаващи СЕ и СО маркировка и са 
производени от водещ европейски производител. Ключови елементи от инсталацията са снабдени 
със системи за газова детекция при изтичане на биогаз. Технологията е утърдена като «най-добра» в 
бранша. В разработения на площадката Авариен план са посочени всички мерки за предотвратяване 
и действия при възникване на аварии. Сформирана е фирмена аварийна група, обучена да действа 
при бедствия, аварии и катастрофи. Като част от СУОС е разработена и внедрена Инструкция за 
периодична проверка наличието на противопожарно оборудване и оценка на техническото му 
състояние. Данните от прилагането на инструкцията се документират ежемесечно от Еколога. 
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На територията на  Централата могат да възникнат  производствени аварии и в случай на: 

 Земетресение;  

 Тежки зимни условия (снегонавявания, обледявания и др); 

 Наводнение; 

 Пренос на радиация при авария в АЕЦ “Козлодуй” или трансграничен пренос (АЕЦ 
“Черна вода” Румъния); 

 Терористични действия, в т.ч. и биотероризъм 

 Изтичане на биогаз и образуване на токсичен облак или експлозия на газо-въздушна 
смес 
 
 Действията при бедствия, аварии и катастрофи се регламентират с Авариен план, който се  
изготвя и актуализира от Еколога  и се одобрява от Управителите  на Дружеството. Актуализацията 
му се извършва ежегодно. Със същата периодика ще се провеждат и обучения на персонала. 
 С внедрената СУОС се осъществява непрекъснат мониторинг на готовността за 
предотвратяване на аварии и за ограничаване на вредното въздействие върху околната среда. Като 
каритична авария се  определя изтичането на биогаз и експлозия на газо-въздушна смес. В част 5.13 
на настоящия доклад е ивършено оценяване на риска от подобна авария, като са моделирани и 
последствията от нея. 

 

3. ПРИЛАГАНИ ДЕЙНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ. СЪОТВЕТСТВИЕ С МАТЕРИАЛНО-ПРАВНИТЕ 
НОРМИ 

3.1. Дейности и технологии на площадката  
 
Основните дейности и технологии, използвани при производството на електрическа и топлинна 
енергия в Централата на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД обхващат: 

 Доставка на суровини, отпадъци и спомагателни материали: Суровините – биомаса 
(сорго, третикале, царевичен силаж, трици, брашна и др.енергитични селскостопански култури) се 
доставят със специализиран транспорт от утвърдени доставчици – производители и търговци на 
биомаса, с който Дружеството има сключени договори. Доставките се извършват по утвърден график, 
в зависимост от производствената програма на Централата. Отпадъците от животинска тор и 
отпадъците, предмет на ИП, свързано с разширение на суровинната база ще се доставят със 
специлаизиран транспорт (автоцистерни) от доставчици, с които е налице актуален договор и които 
притежават регистрационен документ или комплексно разрешително. 

 Разтоварване на суровини, отпадъци и спомагателни материали: Доставените с 
подходящи транспортни средства суровини, отпадъци и спомагателни материали, след претегляне на 
автоматична везна се отправят по вътрешен път за разтоварване. Биомасите се разтоварват на 
открита площадка, върху която са изградени силажни ями – съоръжения за временно съхранявнае на 
суровина, състоящи се от трайна настила /водоплътен бетон/ и страничен борд, както и система за 
улавяне на силажните сокове и дъждовен инфилтрат (силажни ями). На тази площадка различните 
видове биоаса се съхраняват временно, до преработването им в инсталацията. На тази площадка се 
предвижда и съхраняването на отпадъците от материали, негодни за консумация и преработване; 
материали, негодни за консумация или преработване от хлебопекарната и сладкарската 
промишленост; отпадъци от алкохолната ферментация и производството на пиво – джибри, бирена 
каша и бирена мая; отпадъчни мазнини от хранително-вкусовата промишленост и отпадъците от 
пазари. Разтоварването се извършва в присъствие на представител на Оператора, като се спазва 
операционната инструкция за разтоварване на суровини и отпадъци. При наличие на силен вятър 
разтоварване не се извършва. Периодично се изпълнява инструкция за оценка на прилагане на 
мерките за недопускане появата на неорганизирани емисии. 
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Спомагателните материали – моторни и смазочни масла, дизелово гориво и антифриз се доставят 
със специализиран транспорт при спазване изискванията за превоз на опасни товари по шосе (ADR) и 
се разтоварват директно в склада за съхранение на опасни химикали и опасни отпадъци, в дизеловия 
агрегат или в когенератора. 
Животинската тор се разтоварва директно във ферментатор I посредством помпена линия. За целта 
автоцистерната се позиционира до помпена станция, гумите и щуцера на транспортното средство се 
обработват с дезинфектант. С помощта на мека връзка се свързва МПС с тласкателна помпа, с която 
течната животинска тор постъпва във ферментатора. След разтоварване, меката връзка се измива и 
обработва с дезинфектант. Автоцистрната напуска обекта. 

 Смесване и смилане на суровината: Периодично, по предварително зададена дневна 
рецепта, съхраняваните в силажните ями суровини/отпадъци с помощта на челен товарач се подават 
в смесител (хопер), където се извършва смилане и хомогенизиране на суровината. Тъй като това са 
твърди вещества, за да могат да се транспортират по тръбопровод е необходимо да се формира 
суспензия, чрез смесването им с течен ферментационен продукт. За целта, от резервоар за течен 
ферментационен продукт с помощта на помпа се подава известно количество течен ферментационен 
продукт към основата на хопера. 

 Ферментация:  От хопера подготвената суровинна суспензия постъпва в каскада от два 
последователно свързани ферментатора и един постферментатор, където се извършва същинския 
процес на третиране и анаеробна ферментация, при което се отделя биогаз. Във ферментатор I 
постъпва и животинската тор. Всеки от двата ферментатора е с обем 3800 m3. 
 Ферментаторите са снабдени с по 3 броя ексцентично разположени механични бъркалки, 
които осигуряват ефективен топло- и масообмен, серпентини за поддържане на оптимална 
температура на ферментационната смес и контролно измервателни прибори за автоматизиран 
контрол и управление на процес. Ферментацията се води при термофилен режим в тесен 
температурен профил 49,50С – 50,50С. В тази апарати се извършва процеса на анаеробна (без 
кислородна) ферментация на наличните органични вещества, като се отделя биогаз (смес от метан и 
въглероден диоксид) и  вторичен продукт, наричан „ферментационен продукт“.  
 Ферментацията протича на два основни стадия, чрез участие на ацидофилни микроорганизми 
в стадий I и метанизиращи микроорганизми в стадий II. Първоначално, при пуска на системата се 
добавя известно количество свежа вода към биомасата (еднократно!), за да осигури хомогенност на 
средата при стартиране на процеса на ферментацията. След добавяне на щамовете микроорганизми 
протичат следните процеси на превръщане: 
Стадий I – метаболизиране на основните вещества в биомасата с помощта на ацидофилни 
микроорганизми – скорбяла и нишесте в междинни продукти – органични киселини, естери, алкохоли 
и нискомолекулни съединения: 
 

(C6H10O5)n = x H2O + m RCOOH + n/x-m RCOOR1 + n-x/m ROH 
 

Стадий II – превръщане на междинните продукти в метан с участие на метанизиращи 
микроорганизми: 

RCOOH = CH4 + CO2 + H2O 
RCOOR1 = CH4 + CO2 

ROH = CH4 + H2O 
 

 Видно от горните уравнения е, че във всички стадии на анаеробното превръщане се образува 
вода, която с напредване на ферментацията се увеличава. В случая процесната вода осигурява 
среда за протичане на ферментацията. По тази причина при добавяне на нов шарж от суровина в 
биореакторите не се налага внасяне на допълнителни количества вода. Водата, образувана в 
процеса на ферментация на суровината е достатъчна, за да поддържа оптимална среда и 
хомогенност на процеса. Това налага и периодично извеждане на определени количества от 
получения течен субстрат (ферментационен продукт) – за да се контролира разреждането на 
средата. 
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 В постферментатора с обем 3200 m3 процеса на ферментация затихва, при което се отделят и 
окончателните количества биогаз.  
 В рамките на едно денонощие могат да се подадат за обработка в стадий „Ферментация“ до 
147,22 t (50 t биомаса и 97,22 t отпадъци). Общия обем на системата за ферментация (двата 
ферментатори и един постферментатор) възлиза на 10800 m2. Този обем осигурява минимум 73 дни 
време на престой на суровините в системата (хидравлично време на задържане), при което се 
постига пълна газификация на органичните вещества и висока степен на конверсия на нишесте и 
скорбяла в биогаз. 

 Охлаждане на биогаза: От двата ферментатора и единия постферментатор отделения 
биогаз се улавя и се охлажда в чилър, задвижван от електродвигател и използващ хладоагент фреон 
R407С в количество 15kg, разположен в два охлаждащи кръга. Охладения газ с помощта на 
компресор се нагнетява в когенератора. 

 Когенерация на биогаза: Охладения и компримиран биогаз постъпва в когенератор (двигател 
с вътрешно горене) с принудително запалване. Топлинната енергия, отделена при изгаряне на 
биогаза се превръща в двигателя в механична енергия, благодарение на което се привежда в 
действие генератор, който трансформира механичната енергия в електрическа. Изгорелите газове от 
когенератора се утилизират за нагряване на гореща вода, която циркулира в двата ферментатора, за 
да поддържат оптимален температурен режим на работа. Това осигурява автотермичността на 
процеса на ферментация. След отнемане на отпадъчната толина, димните газове се заустват в 
атмосферата посредством едно изпускащо устройство – комин е височина 12,3 m спрямо кота 
„терен“. 

 Сепарация на ферментационния продукт: от постферментатора, вторичния продукт 
(ферментационен продукт) посъпва в наземен стоманобетонов резервоар с обем 100 m3 , а от него – 
в механичен сепаратор за разделяне на течна и твърда фракции ферментационен продукт.  

 Съхранение на течна и твърда фракция ферментационен продукт (ФП):  отделената от 
сепаратора твърдата фракция постъпва на открита площадка с трайна настилка, където се 
съхранява. Течната фракция се събира първоначално в буферен стоманобетонов резервоар с обем 
50 m3 и с центробежна помпа се прехвърля за съхранение в стоманен вертикален резервоар с обем 
4000 m3. Периодично, двете фракции ферментационен продукт (ФП) се товарят на МПС и се изнасят 
от площадката. Продават се на земеделски производители и търговски субекти за натораяване на 
земеделски земи, за рекултивация на нарушени терени, рекултивация на депа и хвостохранилища и 
др. Търсенето на ФП е силно, поради изключително високите му хранителни свойства и способността 
му да повишава стопанския добив.  
 Всички описани дейности и процеси се управляват и контролират автоматизирано. 
 
 „БИЛД ИНВЕСТИ СИТ“ ЕООД е сключил договори с фирми, произвеждащи и доставящи 
биомаса на Централата, които използват получения ФП за наторяване на собствени земи, използвани 
за отглеждане на биомаса. По този на начин се затваря производствения цикъл и се осигурява 
кръговрат на въглерода.  
 Едно от най-големите достойнства на този вид енергия, добивана от ВЕИ е, че се отделят 
нулеви емисии на парникови газове, тъй като количеството на отделения въглероден диоксид е 
същото, каквото количество са фиксирали растенията при фотосинтезата на употребената биомаса. 

  

3.2. Оценка на съответствието на обекта и на инвестиционното предложение с «най-добрите 
налични техники» (НДНТ)  

 
Всички технически и технологични решения, използвани на площадката към настоящия момент, 

както и тези залегнали в инвестиционното предложение, свързано с разширяване на суровинната 
база отговарят на „най-добрите налични техники”. 

Главен референтен документ, използван при оценката – Reference Document on Best Available 
Techniques for the Waste Treatments Industries. 
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В одобрените референтни документи за НДНТ при различните видове отрасли от 
промишлеността не съществува одобрено от Европейската комисия заключение за прилагане на 
НДНТ при производство на електрическа енергия от биомаса или при третиране на отпадъци с цел 
производство на биогаз. Инсталацията е с номинален толинен капацитет под 50 MW и не следва да 
се разглежда като голяма горивна инсталация, т.е. BREF документа за големи горивни инсталации е 
неприложим в случая. 

 
Взети са в предвид следните рефрентни документи: 
• Наръчник за производство на биогаз, юни 2009г., Teodorita Al Seadi, Dominik Rutz, Heinz Prassl 

и колектив, разработен от група експерти по проект „BiG>East“ - финансиран от Европейската комисия 
по програма “Интелигентна Енергия за Европа” с цел насърчаване на развитието на технологиите за 
производство на биогаз в Източна Европа – не се разглежда като BREF документ, но за бранша е със 
значимост на такъв, още повече, че документа е утвърден от Европейската комисия. 

• Best Available Techniques for Large Combustion Plants- дава общи насоки към изисквания към 
оборудване и организация на дейности на инсталации за п-во на електрическа и топлинна енергия. 

• Решение № 2017/302/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ при интензивното 
отглеждане на птици или свине, обн. 21.02.2017 г. – по отношение НДНТ при съхранение и третиране 
на тора; 

• Решение № 2016/902 за установяване на заключения за най-добри налични техники (НДНТ), 
за системи за пречистване/управление на обичайни отпадъчни води и отпадъчни газове в химическия 
сектор – по отношение третирането на отпадъчните димни газове от когенератора. 

 
В Българското законодателство също са налице изисквания относно експлоатацията на 

инсталации за третиране на отпадъци, които са залегнали в: 
• Закон за управление на отпадъците 
•  Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, 

приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г.). 
• Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на 

съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. ) 
• Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 
13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.,изм. и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г.) 

 
 

I. По отношение на мениджмънта на получаваната за оползотворяване животинска тор 
 
1. Начините за съхранение/ складиране  на тор 

 
1.1. Купчини / на камари - /стр. 247 – НДНТ.17/ 
Най–добрите  налични техники за купчините от тор получени при отглеждане на животни, 

позиционирани до инсталацията или на поле са както следва : 
 бетонен под със система за събиране и отвеждане на течната фаза; 
 съхранение на изсушен сух оборски тор върху торохранилище; 
 Покриване на купа с твърд оборски тор; 

 
1.2. Резервоари / цистерни/за складиране - /стр. 247-249-НДНТ.18 /  
Най –добрите налични техники за тора поставен в стоманен резервоар или цистерна са 

следните: 

 стабилен съд на механични, термични и химически въздействия; 
 стените да са непропускливи и да са устойчиви на корозия ; 
 да се инспектират регулярно и подържат за предпочитане всяка година; 
 да се използват двойни вентили или резервни за отвеждане на шлама; 
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 шлама се разбърква непосредствено преди подаването към резервоара, в т.ч и 
разпръскването му върху почвата; 

При НДНТ покриващи резервоарите за шлам трябва да се използват следните опции : 
 твърд капак или покрив 
 покрити по стените  със  слама, торф, почва, глина и др 

Описаните техники (а) се подбират в зависимост от ситуацията за конкретния случай. 
 
1.3. Лагуни - /стр. 249 – НДНТ.18/ 
Лагуните използвани за съхранение на шлама са еднакво приложими като резервоарите с 

непропусклива основа и стени (със задоволително съдържание на глини или застелени със синтетичен 
материал (пластмаса) в комбинация с детектори за разливи и обезпечени за закриване. 

НДНТ за лагуните е: 
 покритие (обваловка) или 
 обваловка от глина, тор ,слама и др. 

Описаните начини се прилагат за конкретния случай. В някои случай оскъпяването е високо или 
техническо неизпълнимо. То е по-високо за по–големи лагуни и лагуни с необичайна форма. 
Поставянето на покритие може да бъде технически невъзможно, когато откосите на лагуната не са 
подходящи за захващане на покритието (обваловката). 

 
2. Техники за обработване на тора /стр. 

 Механична сепарация на тора чрез: шнеков сепаратор, декантер, коагулатор-
флокулатор, филтър преса; 

 Анаеробно разграждане на торта в инсталация за биогаз. 
 Компостиране на твърд оборски тор 

 
II. По отношение изисквания към оборудването и площадката 
1. Използване на суровини 

 Да се използват високоенергийни суровини 
 Да се използват отпадъци, изброени в Приложение 1 на Наредба за разделно събиране на 

биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци 

 Да се използват ферментиращи отпадъци от хранителната и стопанската промишелност 
 Да се изпозлват утайки от селищни пречиствателни станнции за отпадъчни води 
 Да се използва животинска тор само от регистрирани в БАБХ животновъдни ферми 

 
2. Температурен профил на метаногенезата: 

 Психрофилен – под  200С 
 Мезофилен – 250С – 450С 
 Термофилен – 450С - 550С 

 
3. Минимално време на контакт (време на престой) и хидравлично време на задържане с цел 
осигуряване максимална степен на ферментация: 

 При Психрофилен – 70-80 дни 
 При Мезофилен – 30 – 40 дни 
 При Термофилен – 15 – 20 дни 

 
4. Периодичен контрол на активната реакция на средата (рН): 

 6,5 – 8,0 рН единици при Мезофилен режим на работа 
 7,5 – 8,0 рН единици при Термофилен режим на работа 

 
5. Тип/вид на оборудването и прилаганата техника 

 Биореактори с периодично култивиране 
 Биореактори с непрекъснато култивиране от железобетон 
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 Биореактори с непрекъснато култивиране от стомана 
 Вертикален цилиндричен биореактор с мека мембрана тип HJORT (Производител Дания) 
 Хоризонтален биореактор 

 
6. Оползотворяване на биогаза: 

 Директно изгаряне и оползотворяване на топлината в микротурбини за биогаз 
 Комбиниран цикъл на производство на електрическа и толинна енергия в двигател с въртешно 

горене (Двигател на Ото) 
 Изгаряне в газов мотор с пилотно инжектиране 
 Изгаряне в двигатели на Стирлинг 
 Изгаряне в горивна клетка 

 
 
7. Съхранение на енергийни култури /биомаса/: 
 

 Силози-бункери (открити силажни ями) 
 Резервоари за съхранение (закрити силози) 

 
8. Разбъркване и хомогенизиране на средата 

 Механично разбъркване с бъркалки 
 Пневматично разбъркване 
 Хидравлично разбъркване 

 
9. Методи на десулфоризация 

 Биологична десулфоризация в биорекатора 
 Биологична десулфоризация извън биорекатора 
 Химична десулфоризация в биорекатора 
 Химична десулфоризация в биорекатора 

 
10. Съхранение на вторичната биомаса (ферментационен продукт) 

 Открити резервоари с естествено плаващо покритие 
 Резервоари за съхранение с мембранно покритие 
 Открити лагуни за съхранение на ферментационен продукт 

 
 
Оценка на прилагането на НДНТ в инсталацията: 

Таблица 3.2.1. 

Изисквания за НДНТ Технологично решение 

Съответствие/ 
необходима мярка за 

привеждане в 
съответствие

Използване на система за 
управление на околната среда 

Ненапълно внедрена система Съответства 

Осигуряване на обучение на 
персонала 

Осигурено е периодично 
обучение на персонала

Съответства 

Прилагане на предварително 
планирана програма за поддръжка 
на съоръженията 

Разработени са инструкциите за 
експлоатация и добрите 
производствени практики

Съответства 

Внедряване на система за 
управление на енергията 
(енергоспестяващо осветление, 
нискоенергоемки машини, 
компютърно управление на 
процесите) 

Внедрени са енергоспестяващо 
осветление, автоматично  
управление на процесите на 
ферментация и когенерация, 
топлоизолация на сградите.  

Съответства 
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Системи за съхранение на тор: 

- Купчини за твърда птича тор 

- Директно подаване на тор във 

ферментатора, избягване на 

съхраняване на площадката; 
 

Купчините с твърда тор се 
покриват с платнище; 
Съхраняват се върху площадка с 
трайна настилка, Дъждовните 
инфилтрати се улавят от 
технологична канализация и 
постъпват във ферментатора; 
Течната тор не се съхранява а 
директно се подава за 
ферментация;

Съответства 

Намаляване емисиите от 
неорганизирани емисии и неприятни 
миризми при съхранение 

Редовно подаване на твърдата 
тор за производство на биогаз, 
без да се задържа дълго време в 
силажните ями. Избягване на 
товарене/разтоварване при 
наличие на силен вятър

Съответства  
 

Намаляване на шума от работата на 
инсталацията 

Капсуловане на емитера на шум 
– когенератор в метаен 
контейнер с шумоизолация

Съответства 

Използване на суровини: 
 Да се използват 
високоенергийни суровини 
 Да се използват отпадъци, 
изброени в Приложение 1 на 
Наредба за разделно събиране на 
биоотпадъци и третиране на 
биоразградимите отпадъци 
 Да се използват 
ферментиращи отпадъци от 
хранителната и стопанската 
промишелност 
 Да се изпозлват утайки от 
селищни пречиствателни станнции 
за отпадъчни води 
 Да се използва животинска 
тор само от регистрирани в БАБХ 
животновъдни ферми 
 

Използват се високоенергийни 
суровини, както и отпадъци, 
изброени в Приложение 1 на 
Наредба за разделно събиране 
на биоотпадъци и третиране на 
биоразградимите отпадъци 
Планира се използването на 
ферментиращи отпадъци от 
хранителната и стопанската 
промишелност. 
Доставяната животинска тор е 
само от регистрирани в БАБХ 
животновъдни ферми 
 

Съответства 

Температурен профил на 
метаногенезата: 
 Психрофилен – под  200С 
 Мезофилен – 250С – 450С 
 Термофилен – 450С - 550С 
 

Прилага се термофилен профил 
на метаногенеза 

Съответства 

Минимално време на контакт 
(време на престой) и хидравлично 
време на задържане с цел 
осигуряване максимална степен на 
ферментация: 
При Психрофилен – 70-80 дни 
При Мезофилен – 30 – 40 дни 
При Термофилен – 15 – 20 дни 

Технологията осигурява до 73 
дни време на престой на 
суровините 

Съответства 
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Периодичен контрол на активната 
реакция на средата (рН): 
 6,5 – 8,0 рН единици при 
Мезофилен режим на работа 
 7,5 – 8,0 рН единици при 
Термофилен режим на работа 

Поддържа се рН в диапазона 7,8-
8,0 рН единица 

Съответства 

Тип/вид на оборудването и 
прилаганата техника 
 Биореактори с периодично 
култивиране 
 Биореактори с 
непрекъснато култивиране от 
железобетон 
 Биореактори с 
непрекъснато култивиране от 
стомана 
 Вертикален цилиндричен 
биореактор с мека мембрана тип 
HJORT (Производител Дания) 
 Хоризонтален биореактор 
 

Прилага се техника 
Биореактори с непрекъснато 
култивиране от стомана 
 

Съответства 

Оползотворяване на биогаза: 
 Директно изгаряне и 
оползотворяване на топлината в 
микротурбини за биогаз 
 Комбиниран цикъл на 
производство на електрическа и 
толинна енергия в двигател с 
въртешно горене (Двигател на Ото) 
 Изгаряне в газов мотор с 
пилотно инжектиране 
 Изгаряне в двигатели на 
Стирлинг 
 Изгаряне в горивна клетка 
 

 

Прилага се техника на 
Комбиниран цикъл на 
производство на електрическа 
и толинна енергия в двигател с 
въртешно горене (Двигател на 
Ото) 
 

Съответства 

Съхранение на енергийни култури
/биомаса/: 
 Силози-бункери (открити 
силажни ями) 
 Резервоари за съхранение 
(закрити силози) 

Прилага се техника на 
съхранение чрез Силози-
бункери (открити силажни ями) 
 

Съответства 

Разбъркване и хомогенизиране на
средата 
 Механично разбъркване с 
бъркалки 
 Пневматично разбъркване 
 Хидравлично разбъркване 

Прилага се техника на 
Механично разбъркване с 
бъркалки 
 

Съответства 

 Методи на десулфоризация 
 Биологична 
десулфоризация в биорекатора 
 Биологична 
десулфоризация извън 
биорекатора 
 Химична десулфоризация в 
биорекатора 
 Химична десулфоризация 
извън биорекатора 

Прилага се техника на химична 
десулфоризация с железен 
трихлорид в реактора 

Съответства 
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Съхранение на вторичната биомаса 
(ферментационен продукт) 
 Открити резервоари с 
естествено плаващо покритие 
 Резервоари за съхранение 
с мембранно покритие 
 Открити лагуни за 
съхранение на ферментационен 
продукт 

Прилагат се техники на 
съхранение на течната 
фракция в Открити резервоари 
с естествено плаващо 
покритие, а твърдата фракция 
- в Открити лагуни за 
съхранение на 
ферментационен продукт 
 

Съответства 

Успешно проведена процедура по 
разрешаване на дейности по 
третиране на отпадъци 
-Комплексно разрешително 
-Регистрационен документ 
-Разрешително за третиране 

Операторът притежава 
Разрешително за третиране на 
отпадъци по чл. 68 от ЗУО 

Съответства 

Периодично възлагане 
извършването на анализ за 
наличие на тежки метали и 
патогенни микроорганизми във 
ферментационния продукт 

Периодично се възлагане 
пробонабиране и анализ за 
наличие на тежки метали и 
патогенни микроорганизми във 
ферментационния продукт.

Съответства 

 
 

 Видно от представените табличи данни е че прилаганата технология напълно 
съответства с изискванията на заключенията за НДНТ и приложимото законодателство 
 
3.3. „Нулева алтернатива” 

 
“Нулева алтернатива” е решението инвестиционното предложение, свързано с разширение на 

суровинната база да не бъде осъществено. Не съществуват законови предпоставки или причини, 
свързани с рискове за околната среда и здравето на хората, които да водят към “нулева 
алтернатива”.   

Прогнозираните емисии към околната среда и въздействието им върху нея ще бъдат в 
рамките на допустимите. Инвестиционното предложение не води до влошаване качеството на 
околната среда или засягане в недопустима степен защитени обекти.  

По никакъв начин няма да бъде засегнато населените от близките селища. 
Намерението на инвеститора е да разшири суровинната база на Централата, чрез включване 

на възможност за оползотворяване  на отпадъци от хранителната и стопанската промишленост по 
начин, отговарящ на НДНТ, при съблюдаване на най-добрата производствена практика в бранша.  

Приемането на “нулева алтернатива” би означавало: 

 Да не се изпълни инвестиционната програма на фирмата 
 Да не се даде възможност за оползотворяване на налични в региона отпадъци, които към 

момента нямат конкретно предназначение и не се оползотворяват, а се депонират на депа за 
неопасни отпадъци 

 Ще се лишат от възможност за печалба притежателите на отпадъците, за които Операторът 
кандидатства да бъдат разрешени дейности по оползотворяване 
 

  Реализацията на инвестиционното предложение на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД се явява 
положителна стопанска инициатива. От гледна точка на изпълнението на Рамковата директива за 
отпадъците,  ще се даде възможност за осъществяване на оползотворяване на конкретните 
отпадъчни потоци и ще се преустанови тяхното депониране. 
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3.4. Оценка на съответствието на прилаганите дейности с изискванията на приложимото 
екологично законодателство 
 Още в най-ранен етап от вземане на решение за реализация на инвестиционно намерение 
свързано с „Изграждане на инсталация за преработка на биомаса и производство на електроенергия 
с номинална мощност 1,5 MW и топлоенергия с номинална мощност 1 MW” , Инвеститорът 
информира компетентния орган чрез внасяне на УИН в РИОСВ Пловдив. В изпълнение на Наредбата 
за условията и реда за извършване на ОВОС са информирани общ. Марица и Кметство с. Труд. За 
дейностите и технологията, които Инветститорът възнамерява да прилага – производство на 
електрическа и топлинна енергия чрез високотемпературна газификация на биомаса, включваща 
дейности по дробене, сушене, смилане, пиролиза и когенерация, Директорът на РИОСВ Пловдив се 
произнася с указателно писмо за провеждане на процедура по преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС за ИП. В указания срок е внесено искане за преценка необходимостта от ОВОС 
и Информация по Приложение 2 на Наредбата за ОВОС. На база предоставената информация 
РИОСВ постановява Решение № ПВ-36-ПР/2012г. за преценка необходимостта от извършване на 
ОВОС, като решава да не се извършва ОВОС, с което одобрява ИП на Инвеститора (текстово 
приложение Т1). 
 В етапа на изграждане на ИП, със смяната на пазарната конюктура и многобройните поправки 
в Закона за енергетиката и Закона за горите, главно по финансово-икономически съображения, 
Инвеститорът решава да измени инвестиционното си намерение, като премине от технология на 
високотемпературна газификация към технология, използваща нискотемпературната газификация на 
биомаса. За промяната на тези обстоятелства РИОСВ е информирана своевременно, в резултата на 
което с Писмо изх.№ ОВОС 185/12 от 12.06.2014г. изисква допълнителна информация по 
планираните промени и дава срок за предоставяне на информацията (текстово приложение Т2). В 
изпълнение на това искане, Инвеститора предоставя допълнителна информация на компетентния 
орган в указания срок чрез Писмо с вх.№ ОВОС-185 от 17.06.2014г. (текстово приложение Т3). На 
база предоставената от Инвеститора допълнителна информация, РИОСВ Пловдив с Писмо изх.№ 
ОВОС 185/12 от 24.06.2014г. се произнася, че планираните от Инвеститора промени не могат да 
доведат до значително отрицателно въздействие върху околната среда на вече процедираното ИП 
като потвърждава валидността на вече издаденото Решение за преценка необходимостта от 
извършване на ОВОС, в резултат на което не е необходимо ново провеждане на процедура по глава 
Шеста от ЗООС.(текстово приложение Т4). 
 В резултат на това заключение на  РИОСВ Пловдив, Инвеститорът възлага изготвяне на 
технически проект и кандидатства за издаване на Разрешение за строеж на обект Първа категория. 
 В етапа на реализация (строителство) на Обекта, непосредствено преди започване на 
приемни изпитания на Инсталацията по реда на ЗУТ, в ДВ е обнародван Закон за изменение и 
допълнение на Закона за енергетиката, съгласно който, всички оператори на инсталации за 
производство на енергия от ВЕИ посредством анаеробна ферментация на биомаса са длъжни да 
влагат животинска тор в количества най-малко 60 на 100 от теглото на вложената биомаса. 
Задължението е императивно, с оглед признаване на квота „зелена енергия“ и закупуването й на 
преференциални цени. 
 Тази законодателна промяна, влизаща в сила от деня на публикуване на Закона  в ДВ, 
принуждава Инвеститорът незабавно да предприеме мерки по привеждане в съответствие с 
изискванията на законодателството. В тази връзка, за наложителната промяна по необходимостта от 
влагане на животинска тор, РИОСВ е информирана с Писмо вх. № 185-12 от 26.02.2015г. – 
уведомление за промяна по време на осъществяване на ИН, тъй като тази промяна следва да се 
разглежда и като промяна в обстоятелствата, при които е издадено Решението за преценка 
необходимостта от ОВОС (текстово приложение Т6). Следва да се има предвид, че за подобни 
промени, Инвеститорът има задължение да информира единствено органа, издал съответното 
Решение, но не и засегнатата община и население. С това писмо, Инвеститорът изисква от Органа по 
издаване на Решението за преценка необходимостта от ОВОС да определи приложима порцедура по 
глава Шеста от ЗООС. В изпълнение на това искане, РИОСВ Пловдив, с Писмо изх.№ ОВОС-185 от 
04.03.2015г. се произнася, че не е необходимо ново провеждане на процедура по глава Шеста от 
ЗООС  (текстово приложение Т7). 
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След придобиване на документ, удостоверяващ изпълнение на задълженията на Инвеститора по 
глава Шеста от ЗООС, следва процедура по придобиване на Разрешение за третиране на отпадъци, 
по смисъл на чл. 68 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).  
Правоприлагането на ЗУО е специфично за този вид отпадъци (животинска тор), тъй като 
животинската тор, включително урина и отработена торова постеля (слама използвана при 
отглеждане на домашни птици) се класифицират като странични животински продукти от втора 
категория (СЖП, кат.2) и тяхното управление се извършва по реда на Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и е извън обхвата на ЗУО, съгласно чл.2, ал.2, т.6 на същия Закон 
(действащ към момента на реализацията на ИП – месец Март 2015г). В чл. 2 ал. 2, т.6. на ЗУО се 
съобщава, че „фекална материя, слама и други естествени неопасни материали от селското или 
горското стопанство, използвани в земеделието и лесовъдството, или за производството на 
енергия от такава биомаса чрез процеси или методи, които не увреждат околната среда и не 
застрашават човешкото здраве“ е извън обхвата на ЗУО. 

Внимателния прочит на нормативните документи и по-специално чл. 2 ал. 2, т.6. на ЗУО, 
навежда към заключение, че изключение по тази хипотеза е допустимо само в случаите, в които 
употребата на тези отпадъци за производство на енергия се извършва „чрез процеси или методи, 
които не увреждат околната среда и не застрашават човешкото здраве“. 

В тази връзка МОСВ дава Указания по прилгане на някои ключови теми от Рамковата 
директива за отпадъците, като ясно се указва, че при производството на енергия, свързано с 
анаеробна ферментация на СЖП кат. 2 (животинска тор) е налице риск от увреждане на околната 
среда и по тази причина, за тези процеси, СЖП кат. 2 трябва да се разглеждат като отпадъци. 
 Следвайки тези указания, Инвеститорът започва процедура по издаване на Разрешително за 
третиране на отпадъци, като подава Заявление по образец в РИОСВ Пловдив, на чието основание 
Директорът на РИОСВ Пловдив издава Решение № 09-ДО-1092-00 от18.06.2015г. с което разрешава 
извършване на дейности с код R13 по временно съхраняване на отпадъците до извършване на която 
и да е от дейностите по R1-R12 и дейност с код R3- рециклиране/възстановяване на органични 
вещества, които не са използвани като разтворители,включително чрез компостиране и други 
процеси на биологична трансформация. Към настоящия момент се установи, че Операторът спазва 
условията, поставени в Разрешителния документ. 
 С развитието на производството на Инсталацията и търсенето на нови суровини за 
производство на електрическа енергия от биомаса и отпадъци, Операторът решава да разшири 
производствената база и кандидатства за това, чрез внасяне на УИН за ИП „Разширение на 
суровинната база на Инсталация за преработка на биомаса и производство на електрическа енергия 
с номинална мощност 1,5 MW и топлинна енергия с номинална мощност 1 MW“ с вх. № ОВОС-185/12 
от 11.07.2016г. (текстово приложение Т8). 
 С Писмо изх. № ОВОС-185/12 от 25.07.2016г. РИОСВ Пловдив изисква допълнителна 
информация, свързана с УИН (текстово приложение Т9). В указания срок, с Писмо вх. № ОВОС – 
185 от 11.08.2016г. Инвеститорът предоставя изканата информация  (текстово приложение Т10). 
 С Писмо № ОВОС-185/12 от 11.10.2016г. РИОСВ Пловдив определя процедура по 
извършване на преценка необходимостта от ОВОС на ИП (текстово приложение Т11). 
 В тази връзка, при изготвянето на настоящата оценка се разглежда и евентуалното 
въздействие на ИП, свързано с „Разширение на суровинната база на Инсталация за преработка на 
биомаса и производство на електрическа енергия с номинална моност 1,5 MW и топлинна енергия с 
номинална мощност 1 MW“, така да бъде обхваната информацията, която Инвеститора следва да 
представи по Приложение 2 към Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за да може 
Компетентния орган да вземе решение и да извърши преценка необходимо ли е да бъде извършвана 
ОВОС. Такова е и всъщност указанието на МОСВ, дадено в Писмо изх.№26-00-244/10.03.2017г. 
(текстово приложение Т14). 
 Съгласно предоставената от Инвеститора технология, максималния капацитет на 
инсталацията на вход, по отношение на оползотворяване на отпадъци възлиза на 35 000 t/y. 
 При 360 работни дни в рамките на календарна година, максималния денонощен капацитет 
няма да надвиши 97.22 t/денонощие. Дейностите по оползотворяване на неопасни отпадъци, попадат 
в приложното поле на т. 5.3.2 към Приложение 4 на ЗООС. Съгласно разпоредбите на тази точка 
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5.3.2. „Инсталации за оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на 
неопасни отпадъци с капацитет над 75 т за денонощие, включващо една или повече от следните 
дейности и изключващо дейностите по пречистване на отпадъчни води от населени места:“, 
буква „а“, когато единствената извършвана дейност е анаеробно разлагане, праговата стойност 
на капацитета е 100 т на денонощие“ за експлоатацията на инсталации подобни на разглежданата, 
при капацитет на вход над 100 t отпадъци в рамките на едно денонощие е необходимо издаване на 
Комплексно разрешително. 
 В конкретния случай, максималния денонощен капацитет на Инсталацията е под определения 
прагов капацитет от 100 t/денонощие и по тези съображение не е необходимо издаване на 
комплексно разрешително. 
  
 В инсталацията се произвеждат, употребяват и съхраняват опасни химични вещества, 
поименно упоменати в таблицата в част 2 на Приложение 3 на ЗООС. Това са: 

 Дизелово гориво – енергоносител за резервния дизелов агрегат – максимално налични 
количества в оборудването – до 0.3 t/y 

 Биогаз – енергоносител за когенератора при производството на енергия – максимално 
налично количество в оборудване и тръбопроводи – до 0,1 t/y 

 
 Дизеловото гориво е поименно упоменато вещества (смес) в т.34, буква „в“ на таблицата в 
част 2 на Приложение 3 на ЗООС, като за него са определени долен оценъчен праг от 2500 t и горен 
оценъчен праг от 25000 t. Наличното на площадката дизелово гориво е многократно под горния и 
долния оценъчни прагове. По този критерий обекта не се разглежда като Предприятие притежаващо 
рисков потенциал за възникване на големи аварии с опасни вещества. 
 Биогазът, съдържащ метан е поименно упоменат в т. 18 на таблицата в част 2 на Приложение 
3 на ЗООС, като за него са определени долен оценъчен праг от 50 t и горен оценъчен праг от 200 t. 
 Съобрано указанията на т.19 към графа „Забележки“ от Приложение 3 на ЗООС, биогазът 
може да се класифицира съгласно вписване т.18, част 2 на Приложение 3, когато е бил преработен в 
съответствие с приложими стандарти за рафиниран и пододбрен биогаз при гарантиране на 
еквивалентно качество на това на природния газ, включително съдържание на метан и който 
съдържа максимум 1% кислород. 
 Разглеждания биогаз не може да се счита за подобрен, тъй като не е рафиниран и 
съдържанието на метан не надвишава 52%, т.е. не са налице критерии за приравняване към метана. 
По тези съображения биогазът не следва да се класифицира по глава Седма раздел I на ЗООС. Но 
дори и да бъде проведена класификация, наличните максимални количества са многократно под 
долния и горния оценъчен праг. Предприятието не притежава потенциал за възникване на големи 
аварии по отношение производство и употреба на биогаз. 

 
 Дружеството разполага с утвърдени отчетни книги по Приложение 1 и Приложение 4 на 
Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 
20.06.2014 г.) и води отчетност за образуваните, предадени, респ. приетите за третирани и 
третираните отпадъци от животинска тор. 
 Периодично, с честота 4 пъти годишно се възлага извършване на пробонабиране и анализ на 
ферментационен продукт от акредитирана лаборатория с цел определяне съдържанието на тежки 
метали, съгласно изискванията на Приложение А2-1 към Наредба за разделно събиране на 
биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. (Oбн. 
ДВ, бр. 11 от 31.1.2017 г.) (текстово приложение Т29). През годината на признаване не са отчетени 
несъответствия в стойностите на наблюдаваните показатели. Изготвен е доклад по смисъла на чл. 
25, ал.3 от Наредбата, от Акредитирана лаборатория. Изготвени са и се предоставят на 
потребителите Декларации за съответствие на произвеждания ферментационен продукт. 
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 От момента на въвеждане на Обекта в експлоатация до настоящия момент са извършени  16 
планови и извънредни проверки от  страна на контролиращата РИОСВ Пловдив, дадени са 7 
предписания, всички от които са изпълнени в срок (информация, предоставена от РИОСВ по реда 
на ЗДОИ-текстово приложение Т22). Съставени за 3 акта за установени административни 
нарушения. И трите акта са обжалвани пред наказващия орган. Издадени са три наказателни 
постановления: за наднормено замърсяване с емисии на замърсители отделяни в атмосферния 
въздух, за неводене на отчетност на дейноститие по отпадъците и за нерегламентирано заустване 
на битово-фекални отпадъчни води. От тези три наказателни постановления само първото НП има 
отношение към наднормено замърсяване и влошаване качеството на атмосферния въздух. 
Останалите две НП касаят административни нарушения от Оператора, които нямат нито пряко нито 
косвено отношение към евентуално увреждане на околната среда. 
  Първото НП е обжалвано пред Административен съд Пловдив, като второинстанционния 
състав отменя изцяло Наказателното постановление. С други думи не са налице обективни 
доказателства, сочещи замърсяване на атмосферния въздух в резултат работата на Централата на 
„БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД. 
 
Във връзка с гореизложеното в т.3.4., експертния екип, изготвил настоящата оценка счита, че 
прилаганите от Оператора дейности са приведени в съответствие с изискванията на екологичното 
законодателство.  
В отделните точки на оценката в част 5 е извършена оценка на съответствието и със специалното 
законодателство по околна среда. 
 

 
4. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НА 
МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, КОИТО СА ЗАСЕГНАТИ ОТ РАБОТАТА НА 
ОБЕКТА, КАКТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ 
 
 4.1 Атмосферен въздух 
 

4.1.1 Климат 

Обекта, предмет на настоящото разглеждане е реализиран в собствен на оператора имот № 
73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица, обл. Пловдив и се намира в Горнотракийската 
низина на 5 км. северно от град Пловдив по пътя за Карлово на средна надморска височина 175 м. 
Площта на селото е 3965 ха.  Релефът е преобладаващо равнинен с надморска височина 100 до 300 
m. Климатът е преходно-континентален с умерени валежи, но с големи летни засушавания. 
Климатичните особености за района се определят както от разположението на България в умерените 
ширини на северното полукълбо, така и от орографията на района с характерните елементи от 
топографията и релефа на Горнотракийската равнина. Особеностите на релефа и надморската 
височина оказват влияние както върху разпределението на топлината, светлината, количеството на 
валежите и ветровата картина, така и върху разпространението и разсейването на замърсяванията 
на атмосферния въздух. За оценка на влиянието на климатичните фактори върху замърсяването на 
атмосферния въздух в района са използвани данни от Климатичния справочник на България (том I-IV 
за ХМС Пловдив). 

 
 Температура на въздуха 
Температурата на въздуха е важна климатична характеристика, която се определя от редица взаимно 
обвързани условия – преди всичко от слънчевото греене и радиация, надморската височина на 
района, интензивността на топлообмена между земната повърхност, приземния атмосферен слой и 
по-горните слоеве. Тя оказва влияние върху процесите на разсейване на прахо-газови вредности. 
Средномесечните и годишни температури (в 0С) по справочни данни са показани в таблица 4.1.1-1, а 
средномесечните максимални и минимални температури на въздуха са дадени в таблици 4.1.1-2 и 
4.1.1.-3. 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. годишна 
 

-0,4 
 

2,2 
 
6,0 

 
12,2 

 
17,2 20,9 23,2 22,7 18,3 12,6

 
7,4 

 
2,2 12,0 

Таблица 4.1.1-1  Средномесечна и средногодишна температура на въздуха, 0С (ХМС – Пловдив) 
 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. годишна 

3,6 7,0 11,8 18,5 25,8 30,1 32,2 29,5 24,2 15,2 13,2 6,1 18,0 

Таблица 4.1.1-2    Средномесечна и средногодишна максим. температура, 0С (ХМС – Пловдив) 
 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. годишна 

-4,1 -2,0 0,9 5,6 10,8 14,4 16,2 15,4 11,7 7,2 3,6 -1,4 6,5 

Таблица 4.1.1-3  Средномесечна и средногодишна минимална температура, 0С (ХМС – Пловдив)
 

Установените за района абсолютна мaксимална и абсолютна минимална температури имат 
стойности съответно +41,50С и -31,50С. Максималните денонощни амплитуди на температурата на 
въздуха варират от 7-100С през зимните месеци, до 12-150С през летните месеци. 
 
Облачност и валежи 
Годишната картина на облачността в района е добре изразена, като преобладават облачните дни 
през периода декември - февруари. С малка облачност са дните през лятото – месеците юли и август. 
Данни за средната месечна и годишна облачност (визуална оценка по десетбална скала) за ХМС 
Пловдив са дадени в таблица 4.1.1-4, а средният месечен и годишен брой на ясните и мрачни дни е 
показан в таблица 4.1.1-5. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. годишна

6,9 6,5 6,2 5,5 5,5 4,8 3,5 2,9 3,5 5,0 6,7 7,0 5,3 

Таблица 4.1.1.-4 Средна месечна и годишна обща облачност (по 10-бална скала) - ХМС Пловдив 
 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год.

Ясни 
дни 

2,9 3,1 3,7 4,3 3,6 4,1 11,3 14,1 11,2 7,6 3,9 3,6 73 

Мрачн
и дни 

13,6 10,6 11,7 6,9 6,7 3,3 1,0 1,7 2,5 7,5 12,3 13,5 91 

 Таблица 4.1.1-5  Среден брой (по обща облачност за месец и за год) на ясните и мрачни 
дни 

 
 
По своя генезис валежите в България биват фронтални, вътрешно-масови и орографски. В района на 
разглеждания обект преобладават фронталните валежи, т. е. целогодишните по количество и 
качество валежи. Средногодишната сума на валежите в района е 540 mm. В таблица 4.1.1-6 са 
показани средномесечната и сезонна сума на валежните количества (в mm) за станция Пловдив. 
Сумата на валежите е важен климатичен фактор, който има определящо значение като източник на 
подхранване на подземните води. 
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Станция Зима Пролет Лято Есен Ср. Годишно 

Пловдив 123 149 144 124 540 

Таблица 4.1.1-6  Средномесечна и сезонна сума на валежните (в mm) 
 

 За района на разглеждания обект средният брой дни в годината с валежи е 112 (таблица 
4.1.1- 7). Най-малко са дните с валежи през месеците август и септември (средно 6 - 7 дни за месец). 
Средномесечен и средногодишен брой на дни с валежи над 5 mm и над 10mm е показан в таблици 
4.1.1-8 и 4.1.1-9. Максимални стойности за денонощен валеж в Пловдив са констатирани съответно 
86,4 mm през 1979 г. 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. годишна

10 9 10 10 14 11 9 7 6 8 8 10 112 

Таблица 4.1.1-7  Среден брой на дните с валежи по месеци и общо за годината (ХМС – Пловдив)
 
 

Валежи над 5 mm (ХМС - Пловдив) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. годишна

2,6 2,4 2,6 2,8 3,9 3,8 2,6 2,0 2,0 2,8 3,0 2,8 33,3 

Таблица 4.1.1-8  Средномесечен и средногодишен брой на дни с валежи над 5 mm 
 

Валежи над 10 mm (ХМС - Пловдив) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. годишна

1,3 1,0 1,1 1,4 1,9 2,0 1,6 0,9 1,1 0,6 1,6 1,3 15,8 

Таблица 4.1.1-9  Средномесечен и средногодишен брой на дни с валежи  над 10 mm 
 
Средният брой дни със сняг е 13 дни за района на Пловдив. Средният брой дни в годината със 
снежна покривка е 15. Средната дата на поява на първата снежна покривка в района е 15 декември, 
като най-ранната поява на сняг е 14 ноември, а най-късната – 8 февруари. Сняг се задържа средно до 
5-10 март и най-късно до началото на април. 

 
Влажност на въздуха, мъгла и хоризонтална видимост 
Средномесечната влажност за района варира в границите на 62 - 84%. Дни с повишена влажност (над 
80%) и безветрие, при които се създават предпоставки за мъгливо време, са до 10% от дните в 
годината (23 до 33 дни) и са предимно през късно есенния и зимен сезони. Данни за средната 
месечна и годишна относителна влажност на въздуха (в %) за станция Пловдив е представена в 
таблица 4.1.1-10. 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. годишна

84 81 74 68 69 67 62 62 69 77 84 86 73 

Таблица 4.1.1-10   Данни за ср. месечна и годишна относителна влажност на въздуха (в %) 
 

 Мъглите се образуват като резултат на определено съчетание на климатични условия и 
физико-географски характеристики на района. Това е състояние на въздуха в приземния слой, при 
което видимостта е под 1 km. Кондензацията на водни пари във въздуха, предизвиква повишаване на 
концентрацията на различните замърсители във въздуха, които се явяват центрове за кондензация. 
Така че намалената видимост при мъгла е резултат както на кондензация на водни пари, така също и 
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на запрашаване и задимяване на въздуха от вредни вещества – сажди, прах, газообразни оксиди като 
продукти на изгаряне на течни и твърди горива и др. 
Мъглите са резултат от кондензация на водните пари в приземния атмосферен слой и са характерно 
явление за студеното полугодие. За Пловдивския район броят на дните с мъгла съответства на 
средния за страната. Максимумът е през периода ноември - януари, а минимумът – през май - 
септември (таблица 4.1.1-11). 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. годишна

6,7 4,3 2,5 0,7 0,5 0,2 0,0 0,2 0,6 3,1 6,1 8,3 33,3 

Таблица 4.1.1-11  Брой на дните с мъгла по месеци и средно за годината (ХМС - Пловдив) 
 
 Хоризонталната видимост се оценява визуално и се класира по пет условно приети степени 
(лоша, намалена, средна, добра и много добра). По-долу в таблица 4.1.1-12 са представени данни от 
ХМС Пловдив за повторяемост (в %) по срокове (7, 14 и 21 дни в месеца) на хоризонталната 
видимост (в km) средно за годината. 
 

ХМС - Пловдив Хоризонтална видимост, km 

Месец Срок до 0,2 km 0,2 - 1,0 km 1 - 4 km 4 - 10 km над 10 km 

Юли 7 дни 
14 дни 
21 дни 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

14 
2 
2 

86 
98 
98 

Декември 7 дни 
14 дни 
21 дни 

12 
1 
4 

18 
8 
11 

26 
32 
33 

26 
36 
27 

15 
21 
25 

Таблица 4.1.1-12  Повторяемост (по срокове, в %) на хоризонталната видимост (по степени, в 
km) за годишните сезона с най-добра (м.VII ) и най-лоша видимост (м.XII) 

 
Слънчево греене: 
Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна енергия за 
природните процеси протичащи върху земната повърхност, в атмосферата и хидросферата. За 
района на разглеждания обект е използвана наличната информация за ХМС Пловдив, като най-
близък до обекта пункт, за който има данни за слънчевото греене (Климатичен справочник на 
България, том 1 - слънчево греене). Общото времетраене на слънчево греене в района достига до 
2180 часа годишно – около 25 % в годината (таблица 4.1.1-13), като максималната му 
продължителност е през юли и август. Дните без слънце през годината са средно 77, като най-малко 
на брой (само 13 дни без слънце) са през периода май – октомври. Сумарната слънчева радиация 
възлиза на 5700 MJ/m2. Високите стойности на турболентен топлообмен в приземния атмосферен 
слой с интензивно вертикално въздушно движение, което е благоприятно за разсейване на емисиите 
характерно само за 18 до 20 % от часовете в годината. 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. годишна

74 98 130 192 226 258 318 302 231 160 94 70 2159 

Таблица 4.1.1-13   Продължителност на слънчевото греене по месеци в часове (ХМС Пловдив) 
 
 
Ветрове 
По справочни данни, средната месечна и годишна скорост на вятъра в района (в m/sec) за 
метеорологична станция Пловдив са показани в таблица 4.1.1-14. 
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср. годишна

1,9 2,4 2,3 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,4 1,3 1,5 1,7 1,8 

Таблица 4.1.1-14   Средна месечна и годишна скорост на вятъра (m/sec) - ХМС Пловдив 
 
В таблици 4.1.1-15 и 4.1.1-16 са представени съответно данни за средната скорост на вятъра по 
посока (в m/sec) и честотата на вятъра по скорост в градация (в % средно за година). 

 

N NE E SE S SW W NW 

2.1 2.1 2.2 2.1 1.9 3.5 4.2 3.0 

Таблица 4.1.1-15   Средна скорост на вятъра по посока (m/sec) - ХМС Пловдив 
 

Скорост на вятъра, m/sec 

До 5 5-10 10-14 Над  14 

91,2 
 

6,9 1,5 0,3 

Таблица 4.1.1-16   Честота на вятъра по скорост в градация (в % средно за година) - ХМС 
Пловдив 

 
От особена важност за оценка на емисионната ситуация на източниците на индустриално 
замърсяване в района и разпространението на емисиите е преобладаващата посока на ветровете, 
която се дава с т.нар. „роза на ветровете” (таблица 4.1.1-17). Средно годишните стойности на 
ветровата посока по 8-румбовата скала за площадката на обекта е графично онагледена на фигура 
4.1.1-18, където е показана „розата на ветровете”. Ветровата картина в района се представя с ясно 
изразена двупосочна "розата на ветровете" с преобладаващи източни и западни ветрове. 

 

N NE E SE S SW W NW Тихо 
време

2,7 4,7 25,5 7,7 2,4 7,3 45,1 4,6 46,5
             Таблица 4.1.1-17  Честота на вятъра по посока и тихо време (в %) - ХМС Пловдив 
 
Роза на вятъра 

 
Фиг. 4.1.1-18 Средногодишна ”роза на ветровете”  

ХМС Пловдив 
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 Ветровата ситуация в района е фактор с определящо влияние върху разсейването на прахо-
газовите емисии в атмосферата и предотвратяване на акумулирането им в определени зони от 
района. Районът се характеризира със сравнително ниска скорост на ветровете (средногодишна 
скорост 1.2 – 3.1 m/sec) и под 50% от дните с „тихо време” (скорост на вятъра под 1.0 m/sec). Броят на 
дните със силни ветрове (над 14 m/sec) е средно 10 до 12 в годината, които могат да доведат до 
вторично повърхностно изнасяне на прахове от района на обекта. 

 

 
 Фигура 4.1.1-19.  Средногодишна честота на вятъра 

 
Приземни температурни инверсии 

За климатичните условия на страната, температурни инверсии се наблюдават главно през 
зимните месеци и са характерни най-вече за райони с котловинен характер на релефа. Те могат да 
започват от земната повърхност (т.нар. приземни инверсии), или да се формират на значителна 
височина (т.нар. височинни инверсии). Ниските температурни инверсии (под 200 m) спомагат за 
задържане на вредностите в приземния атмосферен слой. Както е известно, състоянието на 
атмосферата при температурните инверсии се характеризира със слаба проветривост и 
продължително задържане на замърсяванията в ограничен периметър. 

 

Година I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годишно

2000 23 26 21 23 24 25 27 26 27 26 18 25 291 

2002 26 19 23 14 15 19 28 30 30 28 28 22 302 

2004 17 19 25 28 24 22 29 25 30 26 12 21 278 

2006 23 15 12 26 24 26 29 30 26 30 26 16 283 

2008 26 19 22 28 27 27 28 29 28 27 24 31 316 

Ср.дни 23 19,6 20,6 25,8 24,8 23,8 28,2 28,0 28,2 27,4 21,6 23,0 294 

% 74,2 70,0 66,5 86,0 80,0 79,3 90,9 90,3 94,0 88,4 72,0 74,2 80,5 
  

Таблица 4.1.1-20   Брой на дните с приземни температурни инверсии за района 
 
 Броят на дните с температурни инверсии е една от основните характеристики за режима на 
инверсиите (таблица 4.1.1-20). За Пловдивското поле той е средно 294 дни в годината, което е твърде 
неблагоприятно обстоятелство по отношение на разсейването на емитираните замърсители. 
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Неблагоприятното отражение на температурните инверсии в района върху възможностите за 
разсейване на прахо-газовите емисии е потвърдено с изследвания от минали периоди. Установена е 
корелация между повишената честота на инверсиите през студеното полугодие (ноември - март) и по-
високата концентрация на замърсители в атмосферния въздух. 
 

4.1.2. Оценка на качеството на атмосферния въздух. 

4.1.2.1.  По данни от измерване 

 Със Закона за чистотата на атмосферния въздух се уреждат условията, реда и начина за 
оценка и управление качеството на атмосферния въздух, като по този начин се осигурява 
провеждането на държавната политика по оценка и управление на КАВ, в това число – подобряване 
на КАВ в районите, в които е налице превишаване на установените норми. 
 Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния 
слой са суспендирани частици, фини прахови частици, серен диоксид, азотен диоксид и/или азотни 
оксиди, въглероден оксид, озон, олово (аерозол), бензен, полициклични ароматни въглеводороди, 
тежки метали – кадмий, никел и живак, арсен.  
 На територията на община Пловдив функционират две автоматични измервателни станции 
(пунктове) за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. 
Разположението и техническите параметри на двата пункта са както следва: 

 Пункт 115678419 - АИС “Каменица” е автоматична станция, отчитаща общ градски фон на 
замърсяване (ГФ) с обхват в радиус от 100 м до 2 км. Разположен е в централна градска част, 
обслужва се от „РЛ – Пловдив” на ИАОС. Kонтролират се замърсителите: O3, NO, NO2, SO2, 
CO, ФПЧ10, ФПЧ2,5, C6H6. Географските координати са: 42°08' 34,7"N и 24°45'54.4"E. 

 Пункт 115678423 – „Баня Старинна” е автоматична станция за следене качеството на 
атмосферния въздух. Тя е разположена на оживено кръстовище до «Баня Старинна» и дава 
информация за замърсяването от автомобилния транспорт в Централна градска част. 
Kонтролират се замърсителите: NO, NO2, SO2, PM10, CO, Cd, C6H6, бензо(a)пирен. 
Географски координати: 42° 09' 9.73"N и 4° 45' 2.17"E. 

 В землището на с. Труд, общ. Марица не са налични ръчни или автоматични измервателни 
станции за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. 
 

4.1.2.2 Съществуващи източници на вредни емисии 

Промишлени източници на емисии: 

Съгласно предоставената от РИОСВ Пловдив информация по реда на ЗДОИ, в района на Централата 
(в непосредствена близост) и в землище на село Труд не функционират големи промишлени 
предприятия, които да създават дискомфорт в околната среда.  
 
 Битови източници: 
Голяма част от населението на с. Труд използва твърдо гориво за отопление, което  е основен  
фактор за замърсяването на атмосферния въздух в региона. Горивните инсталации емитират в 
атмосферата твърди частици и вредни газове, чиито количества зависят от природата на изгаряните 
горива, уредите, в които се извършва горивния процес, и условията, при които той протича. Докато се 
очакват нулеви емисии за сградите, използващи централно отопление и електричество, различните 
горива за отопление включват широк обхват от специфични емисии. Те са в пряка зависимост от 
природата на употребяваните горива и типа на горивните инсталации. 
 По данни на НСИ, предоставени по реда на ЗДОИ (представителни към 01.02.2011г.), в 
землището на с. Труд, общ. Марица от регистрирани 1308 домакинства предоставили информация за 
начина си на отопление, 938 от които се отопляват на въглища, а 75 домакинства – на дърва. (виж 
текстово приложение Т22). 

През отоплителния сезон се очакват емисии от азотни и серни оксиди, въглероден моноксид и 
диоксид, сажди. 
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 Източници на замърсяване са използваните твърди горива в бита /на режим запалване – 
загасяване, 2 пъти дневно/ - 80 % от домакинствата; 
 Анализът на наличната информация показва, че през зимния период, вследствие на 
интензивното използване на твърди горива за отопление в битовия сектор при определени 
метеорологични условия /безветрие/, се натрупват замърсители в приземния слой от ФПЧ 10, Серен 
диоксид, Азотни оксиди и Въглероден оксид до границите на пределно допустимите норми.  
  
Инвентаризация на емисиите от битовото отопление 
 Инвентаризацията на есмиисите от битовото отопление е направено на база Актуализирана 
единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха, утвърдена със 
Заповед № РД-165/20.02.2013 на МОСВ: SNAP CODE 020205 „Не промишлени горивни инсталации – 
Топлоцентрали към жилищния сектор – Друго стационарно оборудване (печки, огнища, готварски 
печки, ...)“. 
При изчисленията са направени следните допускания: 
 При емисиите от битово отопление е целесъобразно да се сумират емисиите от множество 
комини на къщи и сгради и да се разглеждат като площни източници. Не е възможно, нито си 
заслужава, да се взема предвид всеки отделен комин. Дори и ако се приемат някои опростявания и 
емисиите от битово отопление се третират като площни източници, усилията за определяне на 
интензивността на емисиите и на средната височина на емисиите за дадена площ са значителни. 
 Емисиите от битово отопление могат да са от голямо значение за качеството на атмосферния 
въздух на местно ниво. Височината на източника е ниска, а общата емисия от дадена област може да 
е голяма. Това важи особено за емисиите на прах/ФПЧ10 от изгарянето на въглища и дървата. Тъй 
като тези твърди горива са широко разпространени в България, този вид емисии е от значение в 
много райони/градове. 
 Оценяването на емисиите от битово отопление съдържа няколко важни опростявания и се 
състои от следните основни стъпки (поредността на стъпките, които трябва да се изпълнят, може да 
варира и не се определя от по-долу описаната последователност). 
 Оценката на средното брутно потребление на топлинна енергия по време на отоплителния 
сезон се базира на кв.м. жилищна площ във W/m2 в зависимост от използваните енергийни източници, 
играещи роля в емисиите от домашно отопление. Има други видове показатели за консумацията на 
топлинна енергия, напр. такива, основаващи се на кубатурата на жилищната площ в куб.м., но 
методът на основата на кв.м. жилищна площ е по често прилаган в България, защото се разполага с 
много малко данни за домашното отопление и за характеристиките на жилищата.  
 В настоящия анализ за с.Труд бе приета стойността 105 W/m2 като средна стойност за 
отоплителния сезон, основаваща се на оценка на местните условия, както и на сравнителни данни за 
необходимата енергия за отопление на жилища, използвани от няколко фирми производители на 
горива и котелни инсталации. 
 Оценката на средната продължителност на отоплението на година в часове/год се прави 
възоснова на данни за местните климатични условия и практики за отопление. За регион Пловдив е 
приета оценка за ефективна продължителност на отоплителния период 1 440 часа в рамките на 6-те 
месеца от октомври до март. Топлинното потребление във W/m2 и продължителността на 
отоплението в часове/год. се разглеждат заедно. 
 Оценява се средната отопляема жилищна площ в m2 на домакинство в къщите в селото, както 
и на броя на домакинствата. Тук оцененото средно потребление на топлина в W/m2 се разглежда 
заедно със средната отоплявана жилищна площ на домакинство, като за с. Труд е приета 80 m2. 
Общото сезонно потребление на топлинна енергия се изчислява така: 

- При употреба на въглища за отопление: 938 домакинства х 80m2 х 105W х 1440 часа/сезон 
= 11346048 kW x 3.6 = 40845773 MJ = 40845 GJ 

- При употреба на дърва за отопление: 75 домакинства х 80m2 х 105W х 1440 часа/сезон = 
1146096 kW x 3.6 = 4125946 MJ = 4126 GJ 

Емисионните фактори за различните замърсители са определени от таблица VII-3 (за въглищата – 
брикети) и таблица VII-4 (за дърва) към процесите, определени в SNAP CODE 020205 Не промишлени 
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горивни инсталации – Топлоцентрали към жилищния сектор – Друго стационарно оборудване (печки, 
огнища, готварски печки, ...). 
След изчисляване на употребената топлина за отопление и при определени емисионни фактори се 
изчисляват количествата замърсители, постъпващи в атмосферния въздух от битовия сектор. 
Данните, с количествата замърсители отделяни от битовото отопление в рамките на един отопляем 
сезон (октомври-март) в землището на село Труд са обобщени в  Таблица 4.1.1-21    
 
Замърсител SOx NOx CO TSPM PM10 PM2,5 

Емисии на замърсители от изгаряне на въглища, t/y 
Количество 85.86 2.00 0.20 4.17 0.78 0.02 

Емисии на замърсители от изгаряне на въглища, t/y 

Количество 0.09 0.25 0.083 0.041 - - 

Общо отделени емисии на замърсители от изгаряне на твърди горива, t/y 

Количество 85.96 2.25 0.28 4.21 0.78 0.02 

Таблица 4.1.1-21 Емисии, отделяни от битовия сектор 
 
 
 Транспорт 
 Моторизацията на населението в община Марица е около средната за страната. При работа 
на автомобилните двигатели се отделят: въглеродни и азотни окиси, въглеводороди, оловни 
аерозоли, алдехиди и сажди. Запрашване на въздуха се наблюдава през летния сезон и почивните 
дни, когато транспортният трафик е най-оживен. Обхватът на замърсителите се локализира по най-
натоварените шосета и улици и се обясняват с изпускането на вредни газове от предимно 
тежкотоварни и леки автомобили. През землището на с. Труд, общ. Марица преминава участък от 
автомагистрала Тракия и пътен участък от шосето Пловдив-Карлово, които имат значителен принос 
на въздействие върху качеството на атмосферния въздух в региона. Емисиите на прахови частици от 
сухопътния транспорт се причиняват от директните емисии от отработените газове на автомобилите, 
износването от гуми и спирачки и повторното суспендиране на праха по пътя. 
 За нуждите на анализа е извършена инвентаризация на емисиите от автомобилния трафик по 
двете натоварени пътни линии - автомагистрала Тракия и пътен участък от шосето Пловдив-Карлово. 
Информация за пътния трафик е изискана по реда на ЗДОИ от АПИ, Институт по пътища и мостове 
(виж текстово приложение Т22).  
 
Инвентаризацията на емисиите, отделяни от транспорта (линейни източници) е направена с 
помощта на специализиран софтуер TRAFFIC ORACLE, който изчислява количествата отделяни 
емисии замърсители при движение на МПС по пътната мрежа (модул „Емисии“), а в последствие 
моделира утаяването на замърсителите в приземния атмосферен слой в населеното място и 
изчислява очакваните приземни концентрации на всеки един замърсител (модул „Дифузия“). 
 
Входни данни на модела: 
В таблица  4.1.1-22 са обобщени данните, предоставени от АПИ за автомобилния трафик, изразен 
като средноденонощно на база 2016 година. Неразпознатите от камерите МПС са поравно 
разпределени като принос към останалите видове МПС. Съгласно дадените указания в Инструкцията 
за работа със софтуера, експертно са определени подвидовете /типове/ МПС (таблица  4.1.1-23) 
 

Път  Посока 
Леки 
автом. 

Авто 
буси 

Леки 
товарни

Средни 
товарни

Тежки 
товарни

Тежки 
товарни 

с 
ремарке 

Мото 
циклети

Нераз‐ 
познати 
МПС 

АМ1 " 
Тракия" 

Бургас  8040  84  844  386  93  1371  30  73 

София  8345  93  879  398  87  1382  24  59 
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II‐64 

АМ 
Тракия 

5690  77  545  203  40  140  9  68 

Карлово  5709  80  570  220  33  132  7  49 

Таблица  4.1.1-22 изходни данни за пътния трафик 
 

Вид МПС 
Брой МПС 
АМ Тракия 

Брой МПС 
Път II 64 

Леки коли (малолитражни) 2458 1710 

Леки коли (среден клас) 6759 4702 

Леки коли(лимозини) 3072 2137 

Леки коли (дизелови) 3277 2280 

Леки коли(двутактови) 819 570 

Леки коли (таксита) 0 0 

Лекотоварни(бензин) 345 223 

Лекотоварни (дизел) 1378 892 

Средни камиони 784 423 

Тежки камиони 180 73 

Тежки камиони с ремарке 2753 272 

Автобуси(градски) 0 0 

Автобуси(пътнически) 177 157 

Мотоциклети (>50см3) 54 16 

Мотоциклети (<50см3) 0 0 

Таблица  4.1.1-23 Експертно определени типове МПС 
 
 Използвана е средногодишна роза на вятъра за регион Пловдив, предоставена от НИМХ към 
Българска академия на науките София (текстово приложение Т22): 
 

 Посока N NE E SE S SW W NW

Честота, % 1.28 6.6 23.83 13.19 1.70 3.83 39.79 9.780

Скорост, m/s 2.50 3.00 3.30 3.60 3.60 3.20  5.10 4.50
Таблица  4.1.1-24 Средногодишна роза на вятъра 

 
Количествата замърсители, отделени от МПС, изчислени от софтуера са обобщени в Таблица 4.1.1-
25: 

Вид замърсител  
Количество g/(m.s) 

Количество 
g/(m.s)

АМ Тракия Път II 64 

Азотни оксиди 0.0008179 0.0003469 

ЛОС 0.0008569 0.0005421 

Метан 0.0000164 9.93E-06 

Въглероден оксид 0.0057814 0.003751 

Въглероден диоксид 0.0841602 0.0419017 

Двуазотен оксид 2.62E-06 1.21E-06 

Кадмий 2.66E-10 1.32E-10 

Олово 1.79E-07 1.20E-07 
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Полициклични ароматни въглеводороди 2.29E-07 8.35E-08 

Диоксини и фурани 2.02E-13 6.31E-14 

Полихлорирани бифенили 9.15E-10 5.44E-10 

Частици (сажди) 0.0000598 0.0000186 

Таблица  4.1.1-25 Количества на отделяните замърсители от МПС по пътната мрежа 
 

Изследването на замърсяването на приземния атмосферен слой бе извършено с модул „Дифузия“, 
като моделирането бе проведено за въздушен басейн с размери 4000 m x 4000 m, в който попадат 
двете пътни артерии и цялото землище на село Труд. Избрани бяха произволно две точки в 
населеното място (дискретни рецептори), в които бяха точно определени очакваните приземни 
концентрации на замърсителите: 

- рецептор 1 – жилищна сграда, находяща се на ул. „Пирин“ 
- рецептор 2 – административна сграда на Кметство с. Труд 

 
Резултатите с очакваните приземни концентрации са представени в Таблица  4.1.1-25а. 
 

Вид замърсител 

Максимална 
възможна приземна 

концентрация 

Очаквана 
концентрация в 
Рецептор 1 

Очаквана 
концентрация в 
Рецептор 2 

mg/m3 mg/m3 mg/m3 
Азотен диоксид 0,283 0,00756 0,01208 
Въглероден оксид 2,68 0,06920 0,09797 
Кадмий 9,42.10-08 2,69.10-09 4,11.10-09 

Олово 0,00009 2,19.10-06 3,07.10-06 

ФПЧ10 0,0201 0,00047 0,00081 
Таблица  4.1.1-25а. Концентрации на замърсителите в приземни слой на атмосферата 

 
По-голу са представени изолиниите на замърсителите в изследваното поле на замърсяването: 
 

      
  4.1.1-26. Изолинии NO2       4.1.1-27. Изолинии CO 
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  4.1.1-28. Изолинии Cd                   4.1.1-29. Изолинии Pb 
 

 
4.1.1-30. Изолинии ФПЧ10 

 

 В таблица 4.1.1-31 е показана оценка на съответствието на концентрациите на замърсителите 
от МПС в приземния атмосферен слой, с нормите за качество на атмосферния въздух, определени в 
Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, 
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.Нормата за кадмий е определена по НАРЕДБА № 14 
от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в 
атмосферния въздух на населените места. 
 Тъй като в софтуерния модел е използвана средногодишна роза на вятъра се приема, че и 
получените резултати се отнасят за средногодишна база. 
 

Вид замърсител 

Максимална 
възможна приземна 

концентрация 

Средногодишна 
норма 

Наредба 12 
Съответствие 

mg/m3 mg/m3 Да/Не 
Азотен диоксид 0,283 0,04 Не 
Въглероден оксид 2,68 не се нормира - 
Кадмий 9,42.10-08 1.10-05 Да 

Олово 0,00009 0,0005 Да 

ФПЧ10 0,0201 0,04 Да 
Таблица  4.1.1-31. Оценка на съответствието на концентрациите на замърсителите от МПС в 

приземния атмосферен слой,  с нормите за качество на атмосферния въздух 
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От направеното оценяване на съответствието се налага мнението, че не е спазена средногодишната 
норма за азотен диоксид, т.е. в резултат на трафика на МПС по двата пътни възела – АМ Тракия и 
Път II 64 Пловдив-Карлово е възможно превишаване на годишната норма за замърсителя азотен 
диоксид. 
 
Селско стопанство 
 Емисиите, отделяни в атмосферния въздух от селското стопансто и по-специално от 
отглеждане на селскостопански животни са основна предпоставка за замърсяване на атмосферния 
въздух в населени места, където се съсредоточават подобен вид стопански дейности. 
 Емисиите, които се отделят при дейностите по отглеждане на добитъка са: 
- хранене на животните – РМ (прах) 
- настаняването им и отглеждане в помещения – NH3, NMVOCs 
- прибиране и съхранение на оборски тор - NH3, N2O, NMVOCs 
- торене - NH3, N2O, NMVOCs 
 
Амоняк – отделя се под формата на урея и пикочна киселина в урината на животните. Главен 
източник на емисии на амоняк е хидролиза на уреята до амониев карбонат (NH4)CO3 и амоняк (NH3), 
чрез ензима уреаза, който се отделя в изпражненията. 
Азотен оксид – формира се чрез нитрификация на повърхностните слоеве на оборския тор. 
Неметанови летливи органични съединения – (NMVOC) – те са вследствие на несмлян протеин 
изхвърлен с екскрементите. Продължителността на съхранение на оборския тор се отразява на 
NMVOC емисиите. Предпазването от овлажняване на торовата постеля значително спомага за 
ограничаване на емисиите на този замърсител. 
Прах – емитира се от транспортирането на храната и при самото хранене. 
Метан (CH4) и диазотен оксид (N2O) - източник на емисии от метан и диазотен оксид са чревната 
ферментация и оборския тор. 
 
Инвентаризация на емисиите от животновъдство 
С цел установяване приноса на замърсяване на атмосферния въздух в землището на с Труд, общ. 
Марица бе изискана подробна информация от: 
 ОДБХ ПЛОВДИВ - брой промишлени стопанства (промишлени животновъдни обекти) за 
интензивно отглеждане на говеда, овце, свине и домашни птици в землището на с.Труд, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ ВетИС, начини на съхранение на 
животинската тор и/или отработената торова постеля (на открито, на закрито, в открити лагуни и др., 
както и начин за оползотворяване на образуваната животинска тор (предаване за оползотворяване 
на биогаз инсталации, използване за наторяване на земеделски земи или депониране на специални 
депа). 
 В отговор на приложеното искане за достъп до обществена информация, ОДБХ Пловдив 
отговори, че на територията на с. Труд, общ. Марица се отглеждат 274 бр. говеда, 508 бр. овце и 29 
бр. свине. При това, в отговора на ОДБХ Пловдив не се дава информация за начина на съхранение 
на оборската тор, нито за дейностите по мениджмънт на тора. (текстово приложение Т22). 
 Тъй като животинската тор и отработената торова постеля се класифицират като странични 
животински продукти, категория 2, то задължение за упражняване на контрол по дейностите с тези 
СЖП кат.2 е на БАБХ, респ. на ресорните областни дирекции, по отношение изпълнение на 
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21  октомври 
2009  година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и 
производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) №  
1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти). 
 Непредоставянето на информация за начина на съхранение на оборската тор, респ. за 
дейностите по мениджмънт на тора тълкуваме като липса на контрол по отношение на тези дейности 
от страна на ОДБХ Пловдив. 
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 ОБЩИНА МАРИЦА – брой лични стопанства в землището на с. Труд за отглеждане на говеда, 
овце, свине и домашни птици. 

В отговор на приложеното искане за достъп до обществена информация, община Марица отговори, 
че на територията на с. Труд, общ. Марица в лични стопанства се отглеждат 230 бр. говеда, 427 бр. 
овце, 51 бр. свине и 564 броя домашни птици (текстово приложение Т22). 
 
 Годишните количества на замърсителите са изчислени в съответствие с утвърдена от МОСВ 
актуализирана „Методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха“ (Заповед № 
РД-165/20.02.2013 на МОСВ), която е изготвена на база ръководство за инвентаризация на емисии - 
EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2006, което е изготвено на база CORINAIR-97 
(SNAP97). 
 

Вид 
животни 

Животни в 
промишлени 
стопанства 

Животни в
лични 

стопанства

Общо 
EF  
NH3  

EF  
CH4-тор 

EF  
CH4 

чр.ферм. 

К-во  
NH3 

К-во 
CH4-тор 

К-во 
CH4 

чр.ферм. 

брой брой брой kg/1 бр.жив./годишно kg/годишно

Говеда 274 230 504 70 19 81 35280 9576 40824

Овце 508 427 935 16 0.28 8 14960 261.8 7480

Свине 29 51 80 20 7 1.5 1600 560 120

Дом.птици 0 564 564 0.6 0.117 0.01 338.4 65.988 5.64

Общо: 811 1272 2083 52 178 10 463 48 429
Таблица  4.1.1-32 Годишни емисии на амоняк и метан отделяни при отглеждане на животни и 

съхранение на оборска тор 
 
 Видно от обобщената в таблица 4.1.1-32 информация е, че в рамките на една календарна 
година, в резултат на дейностите по отглеждане на селскостопански животни (в лични стопанства на 
жителите на с. Труд и в промишлени животновъдни ферми) в атмосферния въздух се отделят  52,2 t 
амоняк и 58,9 t метан (10,5 t от съхранението на оборската тор и 48,4 t от чревната ферментация на 
животните). 
 
Имисионен контрол на атмосферния въздух в населеното място. 
 
 В землището на с. Труд няма стационарен пункт за мониторинг на атмосферния въздух 
включен към Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ) на МОСВ. 
 По тази причина, с цел установяване качеството на атмосферния въздух в района на 
населеното място са извършени имисионни измервания на концентрациите на замърсителите чрез 
ситуиране на мобилна лаборатория на РЛ Пловдив към ИАОС София. 
 На фиг. 4.1.2.1-1 е дадено местоположението на мобилната станция на РЛ Пловдив към 
ИАОС София, на Централата на „“БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД, както и на основни републикански 
пътни артерии, преминаващи в близост до населеното място. 
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фиг. 4.1.2.1-1 Ситуационна карта с местоположението на мобилната лаборатория на ИАОС 

 
 Преди да бъдат разгледани в детайли резултатите от направените измервания и да се 
анализират представените данни, с цел установяване на потенциален източник/източници на 
въздействи следва да се обобщят резултатите от проведения мониторинг, а именно – констатирани 
са неколкократни превишения на измерените концентрации на замърсителите амоняк и сяроводород 
с установените норми за опазване на човешкото здраве. 
 Констатираните превишения по показателите сяроводород и амоняк се дължат на 
разпространението на тези замърсители в приземния атмосферен слой. Възможните източници на 
емисии на тези замърсители биха могли да бъдат природни, промишлени, селско стопанство и 
антропогенни. 

 Природни източници: В природата сяроводород се образува при анаеробно разграждане на 
сярасъдържащи органични вещества. Според една нова хипотеза голяма част от сярата попадаща от 
почвата в атмосферата се освобождава при дейността на почвените микроорганизми, които 
разграждат сярасъдържащите органични съединения – диметлсулфид, диметилдисулфид, 
меркаптани и др. Установено е (Adams at all.,1979г., цит. по Ейхлер, 1993г.), че отделяните серни 
газове от единица повърхност на различни почви представлява от 0,002 до 152 g S/m2 за година, или 
средно 72 g S/m2 за година. Към природните източници се отнасят също вукланичната дейност, 
гниенето на органични вещества в почвата, изпаренията от термални води и гейзери и др.  
 Амонякът в природата се образува главно при гниене на азотсъдържащи органични вещества 
в органични отпадъци (фекалии, урина, растителност). Алаклната реакция в почвата, положителни 
температури и понижения катионен обмен в почвите са основен катализатор на образуването на 
амоняк в природата. 

 Промишлените източници на емисии сяроводород и амоняк се явяват 
нефтопреработващата и дървопреработващата промишленост, целулозно-хартиеното производство, 
химическата промишленост и др. Съгласно предоставената от РИОСВ Пловдив информация, в 
района на село Труд не са налице промишлени обекти, извършващи дейности, свързани с употреба 
или получаване и изпускане в околната среда на сяроводород и амоняк.  
 Цетралата на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД не употребява, не произвежда и не изпуска в 
околната среда амоняк и сяроводород, съгласно предоставените Протоколи от извършени собствени 
периодични и контролни измервания на емисиите, изпускани в атмосферния въздух (виж текстово 
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приложение Т26). Една от суровините за производство на енергия е животинската тор, която съдържа 
известни количества амоняк и сяроводород. Според прилаганата технология, видно от технологичния 
регламент и част „Технологична“ към техническия проект на Централата, приемането и третирането 
на животинска тор се извършва при контролирани условия, в херметически затворени съоръжения, 
което прави невъзможно разпространението на неприятни миризми, в т.ч. и сяроводород и амоняк от 
тора извън границите на площадката. В корелация на това твърдение е проведеното измерване на 
количествата амоняк и сяроводород в резервоара за съхранение на ферментационен продукт, който 
резервоар  е единственото открито съоръжение (предвидено по технология, в съответствие с НДНТ). 
Данните, измерени от акредитирания орган от вида „С“ показват, че стойностите на замърсителите 
амоняк и сяроводород заемат стойности нула. Протокол от измерването е приложен в текстово 
приложение Т25. 
 Налага се мнението, че повишаването на имисионните нива на замърсителите амоняк и 
сяроводород в приземния атмосферен слой на с. Труд, общ. Марица не се дължи на 
въздействието на промишлени източници, в частност на Централата на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ 
ЕООД. 
 Селскостопански (животновъдни) дейности: Съгласно публично оповестени данни в 
Бюлетина за качеството на атмосферния въздух от Изпълнителна агенция по околна среда София, 
основни източници на емисии на амоняк и сяроводород в населените места са селското стопанство 
(отглеждане на добитък) и гнилостните процеси, в т.ч. и емисии от канализационните мрежи. 
  Приносът им към замърсяването на атмосферния въздух бе оценен количествено чрез 
балансови методи на изчисление. От направените изчисления се установи, че за една година в 
атмосферния въздух в землището на с. Труд, общ. Марица от животновъдни дейности се отделят  
52,2 t амоняк и 58,9 t метан (10,5 t от съхранението на оборската тор и 48,4 t от чревната 
ферментация на животните). От тези изчисления се налага мнението, че животновъдните дейности, 
извършвани основно в населеното място оказват съществен принос върху имисионните нива на 
замърсителя амоняк,  като е възможно да предизвикат епизодично превишение на допустимите 
норми за качество на атмосферния въздух. 
 При антропогенните дейности, сяроводород се образува при процесите на анаеробно 
разлагане на сярасъдържащи органични вещества (канализационна мрежа, битово-фекални 
отпадъци и отпадъчни води).  
 За района на населеното място липсва точна количествена информация за степента на 
изграждане и завършеност на канализационната система. Допускаме, че само една част от 
канализационната мрежа е завършена. 
 При направения визуален мониторинг по поречието на река Пясъчник, експертния екип 
установи заустване на отпадъчни води от 5 броя точкови източници (етернитови тръби), както и 
интензивни гнилостни процеси в коритото на реката, в резултата на разлагане на растителна маса.  
 Тъй като по статистически данни населението на село Труд възлиза на 4044 жители (данни на 
НСИ към 31.12.2015г.) се прави предположението, че по-голяма част от населението събира 
фирмираните битово-фекални отпадъчни води в попивни изгребни ями. 
 За да се оцени наличието или отсъствието на емисии от сяроводород и амоняк от река 
Пясъчник и приноса на атропогенните дейности към имисионното натоварване на атмосферния 
въздух, експертния екип възложи на акредитиран орган от вида “С“ да извърши измерване на 
количеството сяроводород и амоняк, отделяни от точковите източници на отпадъчни води, зауствани 
в река Пясъчник. В деня на извършване на мониторинга, дебит на отпадъчни води бе наблюдаван 
само в три от общо петте канализационни тръби и по тези съображения измервания на емисиите на 
замърсители бяха извършени само в трите точки на заустване. При наличие на дебит към момента на 
измерване само в три броя тръби, данните показаха, че в една от тях концентрациите на 
сяроводород, отделян неорганизирано в атмосферата достига 3 mg/m3 приравнено към 8 часова 
експозиция, на амоняк - 2 mg/m3 приравнено към 8 часова експозиция, а при останалите се 
констатират следи от тези замърсители, т.е. под 1 mg/m3 което съответства на чувствителността на 
определяне на метода използван за анализ. Резултатите от протоколите доказват, че 
канализационните тръби, заустващи отпадъчни води в река Пясъчник са източник на неорганизирани 
емисии от амоняк и сяроводород. (текстово приложение Т25). 
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 Макар и в малка степен, гнилостните процеси, протичащи в канализационната мрежа на 
населеното място могат да причинят дискомфорт у населението, особено при наличие на безветрие и 
повишена околна температура, когато потенциала за разсейване на замърсителите е понижен, а 
процесите на гниене са силно интензифицирани.  
 За периода от 01 март 2015г. до 01 юни 2017г. са извършени две имисионни измервания 
(двукратно) на качеството на атмосферния въздух в с. Труд. Измерванията са направени от мобилна 
лаборатория на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда София с 
Възложител на измерванията РИОСВ Пловдив. Контролираните замърсители в атмосферния въздух 
са: фини прахови частици (ФПЧ10), Озон, Азотен оксид, Диазотен оксид, Серен диоксид, Въглероден 
оксид, Сяроводород, Амоняк, Бензен, Толуен, m- и p-Ксилен (като рацемична смес) и о-Ксилен. 
 За нуждите на системния анализ при определяне качеството на атмосферния въздух в 
землището на с. Труд, общ. Марица, експертния екип, изготвил настоящата екологична оценка със 
здравна експертиза изиска от РИОСВ Пловдив по реда на ЗДОИ копия от всички протоколи, 
документиращи резултатите от проведените имисионни измервания (текстово приложение Т23). 
 Анализа на данните, посочени в протокол № 01-1580/14.10.2016г. и протокол № 10-
0215/16.03.2017г. обхващащи периода от 03.10.2016г. до 07.10.2016г., респ. от 01.03.2017г. до 
15.03.2017г. сочи наличие на неколкократни превишения по показатели ФПЧ10 и Сяроводород. 
Резултатите от отчетените превишения на установените норми на замърсителите са обобщени в 
таблица 4.1.2.1-2. 
 

Дата Замърсител 
Вид на  
нормата 

Стойност на 
нормата 

Измерено 
Преобладаваща 
посока на вятъра

04.10.2016г. 
Сяроводород МЕПДК 0,005 mg/m3 0,006 mg/m3 

ИЮИ 
Сяроводород СДПДК 0,003 mg/m3 0,005 mg/m3 

05.10.2016г. Сяроводород СДПДК 0,003 mg/m3 0,004 mg/m3 З 
06.10.2016г. Сяроводород СДПДК 0,003 mg/m3 0,004 mg/m3 ЗЮЗ/ЮЗ 
07.10.2016г. Сяроводород СДПДК 0,003 mg/m3 0,005 mg/m3 ЗЮЗ/ЮЗ 
01.03.2017г. ФПЧ10 СДНОЧЗ 50,0 µg/m3 62,0 µg/m3 ЗСЗ/ЗЮЗ 

05.03.2017г. 
ФПЧ10 СДНОЧЗ 50,0 µg/m3 50,0 µg/m3 

ЗЮЗ/З 
 

Сяроводород МЕПДК 0,005 mg/m3 0,0054 mg/m3 
Сяроводород СДПДК 0,003 mg/m3 0,0031 mg/m3 

06.03.2017г. 
Сяроводород МЕПДК 0,005 mg/m3 0,0109 mg/m3 И/ИСИ 

 Сяроводород СДПДК 0,003 mg/m3 0,0040 mg/m3 
07.03.2017г. Сяроводород МЕПДК 0,005 mg/m3 0,0061 mg/m3 СИ 

Таблица 4.1.2.1-2  Стойности на някой наблюдавани показатели, за които са регистрирани 
превишения 

 
 От тези данни, не може да се твърди с достатъчна сигурност, че е налице влошаване 
качеството на атмосферния въздух, по отношение съдържанието на ФПЧ10, тъй като при 
регистрираното първо превишение на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве 
на 01.03.2017г. не са извършени необходимите 24 броя проби в рамките на денонощието, а само 11 
на брой, т.е. резултатите следва да се девалидизират. Резултатите, измерени на 05.03.2017г. за 
показателя ФПЧ10 съвпадат със средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве, т.е. 
стойността на резултата е равна на стойността на нормата, което само по себе си не следва да се 
тълкува като превишение на установената норма.  
 Независимо от това, завишените резултатите от измерването на показателя ФПЧ10 не следва 
да се игнорират. Внимателния преглед на информацията показва, че пиковете в измерените 
средночасови концентрации се появяват при преобладаваща покока на вятъра Запад-Северозапад, 
Запад-Югозапад и Запад. Съгласно представената ситуационна карта на фиг. 4.1.2.1.-1, в тези посоки 
от мобилната лаборатория се разполагат линейните мрежи на Автомагистрала Тракия и пътя 
Пловдив – Карлово, чийто автомобилен трафик е сред вероятните причинители на завишените нива 
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на ФПЧ10. Достоверността на това твърдение е  в корелация с данните, сочещи че при посока на 
вятъра различна от гореизложената не се наблюдава повишаване на нивата на този замърсител. 
 По отношение получените резултати при определяне концентрацията на сяроводород в 
амосферния въздух в приземния слой данните са категорични, че са налице превишения на 
установените максимално еднократни пределно допустими концентрации и средноденонощните 
пределно допустими концентрации. При измерванията за периода 01.03-14.03.2017г. превишенията 
са отчетени в три последователни дни. На 05.03.2017г. е отчетено едно превишение на МЕПДК, а за 
денонощието е превишена СДПДК, като превишението е отчетено при посока на вятъра Запад. На 
06.03.2017г. мобилната станция регистрира 3 последователни превишения на МЕПДК в три 
последователни часа (от 04.00 до 07.00) при преобладаваща посока на вятъра Североизток-Изток. За 
тази дата се констатира и превишаване на СДПДК на замърсителя сяроводород. На 06.03.2017г. е 
регистрирано едно превишение на МЕПДК за сяроводород при преобладаваща посока Североизток, 
при спазване на СДПДК за замърсителя. 
 При предходния период на измерване 03-07.10.2016г. е отчетено едно превишение на МЕПДК 
на 04.10.2016г. при преобладаваща посока на вятъра Изток-Югоизток. Превишения в 
средноденонощните концентрации се регистрира в 4 последователни дни – на 4, 5, 6 и 7 октомври 
2016г. при преобладаващи Западни и Югозападни ветрове. 
 
 На Ситуационната карта на фиг. 4.1.2.1-1 се вижда, че в посока североизток се разполагат 
няколко животновъдни обекта, в посока изток – Централата на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД, както и 
коритото на река Пясъчник. 
 Животновъдните обекти са източник на неорганизирани емисии от амоняк и сяроводород, 
формирани главно от торищата и от дейностите по съхраняване на животинската тор. 
 От Протоколи от извършени измервания на концентрациите на сяроводород и на амоняк от 
комина на когенератора на Централата, както и Протокол от измерване концентрацията на 
сяроводород и амоняк от единственото открито съоръжение – наземен метален резервоар за 
съхраняване на течен ферментационен продукт, възложени на акредитирани лаборатории от екипа 
на „ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД се установи, че тези показатели заемат стойност нула, т.е. 
сяроводород  и амоняк от дейността на Централата не се отделя. 
 При извършване на мониторинг на река Пясъчник се установи наличието на 5 броя точкови 
източници на заустване на отпадъчни води в река Пясъчник. От извършените измервания на 
концентрациите на сяроводород и амоняк отделяни неорганизирано от устието на тръбите, заустващи 
отпадъчни води в реката се установи наличие на тези замърсители, т.е. доказа се че канализацията е 
източник на емисии на сяроводород и на амоняк. 
 Внимателния анализ на данните от протоколите показва, че фоновите нива на сяроводород, 
макар да се намират под установените норми за опазване на човешкото здраве, този замърсител 
присъства постоянно в състава на атмосферния въздух в района на населеното място. Прави 
впечатление, че сяроводород се наблюдава във въздуха не само при наличие на вятър с посока 
Североизток и Изток, където се разполагат животновъдните ферми и река Пясъчник, но и при всички 
останали посоки на вятъра. 
 Налага се мнението, че се касае за множество неорганизирани източници, 
разположени в различни части на населеното място, които определят общото фоново 
ниво на замърсителя, а кумулацията на това въздействие с приноса на животновъдните 
обекти и река Пясъчник, в условията на пренос на замърсени въздушни маси при посока на 
вятъра Изток-Североизок е фактор за регистрираните превишения по показател 
сяроводород при извършените имисионни измервания. 
 

Въз основа на данните и оценките могат да се направят следните заключения за процесите и 
явленията, които допринасят за имисионното натоварване на атмосферния въздух със замърсители: 

1. В района на населеното място не са налице промишлени източници на замърсители, които 
да отделят амоняк и сяроводород в атмосферния въздух. 

2. Централата на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД не  е източник на организирано или 
неорганизирано отделяне на амоняк и сяроводород в атмосферния въздух.  



Комплексна екологична оценка със здравна експертиза на: ”Централа за производство на електрическа енергия чрез 
индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл”  в имот № 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица 

 

„ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД  55

3. Битовото отопление на твърди горива през отоплителния период оказва съществен принос 
за замърсяване на приземния атмосферен слой, главно с ФПЧ10, азотни и серни оксиди. 

4. Автомобилния трафик по АМ Тракия и пътя Пловдив-Карлово може да доведе до 
епизодично замърсяване на атмосферния въздух с азотни оксиди. Особено застрашени са 
жилищните зони, разположени в непосредствена близост до пътния участък Пловдив-Карлово. 

5. Личните и промишлените стопанства за отглеждане на добитък в населеното място, 
особено нерегламентираните торища и животновъдните ферми разположени в землището на с.Труд, 
общ. Марица оказват съществен принос върху качеството на атмосферния въздух, по отношение 
замърсяването с амоняк и сяроводород. 

6. Експлоатацията на остаряла канализационна мрежа и липсата на такава за по-голяма част 
от домакинствата на с. Труд, общ. Марица е сериозна предпоставка за формиране на неорганизирани 
емисии от амоняк и сяроводород. 

7. Кумулиране на въздействието на дейностите по животновъдство и емисиите от 
канализационната мрежа в комбинация с неблагоприятни метеорологични условия (безветрие, 
инверсионни процеси и висока околна температура) могат да доведат до епизодично превишаване на 
ПДК на замърсителя  сяроводород.  

 
4.2. Повърхностни и подземни води 
4.2.1. Повърхностни води 
 

            Генетичните хидроложки фактори, на която и да е територия, закономерно са свързани от 
една страна с климата, определяни като динамични, и от друга – с подстилащата повърхнина на 
водосборните басейни, определяни като структурно-морфоложки. На основата на досегашните 
хидроложки изследвания, засягащи цялата територия на страната или водосборния басейна на р. 
Марица (Зяпков, 1971; Зяпков и кол., 1975, 1982; Пенчев, 1982; Маринов и кол., 1959; Русев, 1961 и 
др.), както и на по-нови информационни източници, се разкриват общите закономерности на 
формирането и разпределението на повърхностнотечащите води върху територията на община 
Марица, както и количествените и режимни характеристики на водните ресурси във връзка с 
влиянието на климатичните и морфоложките фактори. Като цяло и двата типа фактори не обуславят 
голяма водност на територията по отношение на повърхностнотечащите води, за разлика от по-
благоприятните хидрогеоложки условия за формиране на обилни подземни грунтови и напорни води в 
мощните плиоценски и кватернерни алувиално-пролувиални отложения особено в широките приречни 
низинни участъци. 

През територията на община Марица протичат реките Потока в най-западната част, Пясъчник 
в средната и Стряма в най-източната, като в отделни участъци реките Потока и Стряма са гранични 
със съседни общини – съответно Съединение на запад и Раковски на изток. Гранична на юг на голямо 
протежение с общините Родопи, Пловдив и Садово е р. Марица, в която се вливат трите транзитни 
реки, а и някои къси местни реки и потоци. В границите на територията на общината са формирани 
само няколко малки потоци постоянно или временно течащи води, водещи началото си или от 
водообилни наносни конуси върху склонови участъци на Средногорските полегати ридове, или от 
съсредоточия на многобройни малки водоеми, образуващи т.нар. язовирни системи. Такива се 
наблюдават в района на с. Строево, където от най-високо издигнатата северозападна периферия на 
територията на общината с надморска височина около и малко над 200 м водят началото си няколко 
сравнително дълбоко врязани ровинообразни дерета с изкуствено укрепени стръмни брегове, а във 
вътрешното пространство чрез къси постоянни речни течения се отводняват язовирните системи от 
землищата на селата Граф Игнатиево и Труд – чрез р. Дюлбера, а по-надолу – Войводиновски канал 
и от землищата на селата Динка, Крислово, Калековец – чрез р. Кедерица, а надолу – Аврамица. 
Територията на община Марица е кръстосана от мрежа напоителни и частично отводнителни канали, 
като през най-югозападната и най-югоизточната й част преминава известният канал Ениарк (Марица 
1) – от р. Марица на запад в участъка устие на р. Потока – до р. Стряма на изток в участъка с. 
Трилистник, а същевременно всички вътрешни главни транзитни раки и местни потоци са свързани с 
каналите от Националната напоителна система (ННС) и вътрешноканалната мрежа (ВКМ). 
Сравнително гъстата хидрографска мрежа от различен тип водни обекти – повърхностнотечащи реки 
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и потоци, язовирни системи, отделни малки стопански язовири, напоителни и отводнителни канали 
създава благоприятна картина за достатъчна водообезпеченост, а дори и за излишък на водни 
ресурси на територията на община Марица. Трябва да се има предвид обаче, че значителен дял от 
тези повърхностни хидроложки обекти и водни ресурси са с транзитен произход. Що се отнася до 
местните природогеографски условия за генериране на повърхностнотечащи води картината не е 
толкова благоприятна както по отношение на климатичните,  така и по отношение на морфоложките 
фактори. Като се има предвид, че валежите като основен приходен елемент във водния баланс на 
територията тук са едва около 550 мм, а отточният им ефект е изключително нисък – под 10% поради 
равнинния релеф и характерния геоложки строеж главно от речно-езерен акумулативен тип скали, 
представлящи филтър за валежните води, и поради значителното общо изпарение при високите 
температури, то природният хидрогенериращ потенциал се оказва доста занижен. Средногодишно на 
територията на общината се формира около 1-1,5 л/с/км2 (30-50 мм) речен отток, който като средно 
водно количество за площта й от 342,7 км2 съставлява около 0,5м3/с, а като годишен воден обем – 
около 15 млн. м3 и денонощен – около 40 хил. м3. Естествено тези местни повърхностнотечащи води 
са само малка част от общия воден обем водни ресурси на общината, като се има предвид притока на 
повърхностнотечащи води извън границите й чрез долните течения на реките Потока, Пясъчник, 
Стряма, както и обилните подземни води особено водите, пренасяни чрез главните напоителни 
канали.  

 

 
Таблица 4.2.1-1  Вътрешногодишно месечно разпределение на речния отток (м3/с и % от 

годишния отток) 
 
 
Средни годишни количества на повърхностнотечащите води 
По данни от редовни наблюдения в хидрометрични станции (ХМС) на реките в рамките на 

общината или в близко съседство до нейната територия са изчислени основни хидроложки 
характеристики, представящи средната многогодишна, максималната и минималната годишна 
водност на тези реки. Въпреки че водосборните басейни на всички тези реки до съответните 
хидрометрични пунктове (с изключение на р. Потока) са почти изцяло извън територията на общита 
Марица, измерените водни количества в близост до нея или в границите й са именно водните 
ресурси, които получава отвън и които са основният дял от приходната част на водния й баланс. 
Извън територията на общината идват и водите за магистралните канали на ННС. От друга страна, с 
всички тези транзитно преминаващи повърхностнотечащи води е свързано и подхранването на 
обилните подземни води, които също така заемат голям дял във водния баланс. За разлика от 
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слабата водоносност на равнинната територия на община Марица (л/с/км2), водоносността на 
водосборните басейни на всички реки е неколкократно по- голяма – 2-5 пъти за многогодишен период 
(3,4-8,0 л/с/км2) и 5-9 пъти за многоводна година (7,3-13,3 л/с/км2), като най-силно се откроява 
басейнът на р. Стряма до ХМС Баня, дори в сравнение с по-големия и по-високия басейн на р. 
Марица. Водоносността на територията на общината като средно състояние за многогодишен период 
е донякъде съизмерима със средногодишната водност през маловодна година и то само на реките 
Потока и Пясъчник, с които е съизмерима и по площ (Таблица 4.2.1-1 ). Изчислените макар и за 
различен период ориентировъчни водни количества на р. Стряма при ХМС с. Маноле, въпреки 
нарушения режим, показват сходна водоносност с другите басейни и се включват в общия фон на 
средногорските реки. Особено представителна със слабата си водоносност е остатъчната част от 
басейна на р. Стряма след изключване на горната му част до ХМС Баня (за същия период), каквато е 
характерна за низинните части на всички басейни, вкл. и за територията на общината. На основата на 
установения т.нар. коефициент на неравномерност като отношение на водните количества съответно 
през многоводна и маловодна година към средния многогодишен отток на реките с редовни 
наблюдения се определят колебанията в местния отток само за територията на общината спрямо 
средния многогодишен, изчислен на около 0,5 м3/с. При превишение около 2 пъти на оттока през 
многоводна година подобно на реките Потока и Пясъчник, максималното количество 
повърхностнотечащи води от територията на общината може да достигне 1 м3/с, а при спад на оттока 
до 36-40% от многогодишния през маловодна година водното количество би паднало до 0,2 м3/с 
(Таблица 4.2.1-1). Следователно целокупното количество водни ресурси от транзитните реки и 
местния отток възлиза на: 11,68 м3/с за многогодишен период, 18,9 м3/с през многоводна година 
(превишение 1,6 пъти) и 5,35 м3/с през маловодна година (спад до 45% от средното), а целокупният 
годишен обем на водните ресурси възлиза съответно на: 368,62х106 м3 за многогодишен период, 
596,48х106 м3 през многоводна година и 168,85 х106 м3 през маловодна година. Като се има предвид 
и многогодишният отток на изцяло  граничната р. Марица при ХМС Пловдив в размер на 55 м3/с 
(Таблица 4.2.1-1) и особено  подчертано – обилните подземни води на територията на общината, 
може да се потвърди оценката за достатъчната й обезпеченост, каквато се дава в основните 
ръководни документи като проекти, планове и програми за управление. 

 
Вътрешногодишно разпределение на повърхностнотечащите води 
При хидроложката характеристика на територията с оглед оценката на водните ресурси е 

важно не само определянето на обищия им годишен обем, но и разкриването на закономерностите в 
разпределението и колебанията им в течение на годината под влияние на оттокообразуващите 
фактори, свързани с климата и условията на подстилащата повърхнина. От климатичните фактори, 
наред с количеството и режима на валежите, определяща роля имат и термичните условия, които 
заедно с условията на подстилащата повърхнина влияят за преразпределение на валежните води в 
повърхностнотечащи и подземни. Характерният валежен режим за преходноконтиненталната 
климатична област, в която попада територията на община Марица, се отразява макар и слабо във 
формирането на преходни черти и в режима на оттока. По причина на засиленото сумарно изпарение 
поради високите температури, в т.ч. и в резултат на интензивна вегетация, главният майско-юнски 
максимум на валежите не формира съответен максимум в оттока, а само поддържа едно по-
многоводно състояние на реките до юли. Майски максимум, макар и слабо изразен в сравнение с 
оттока през април, има само р. Марица при ХМС Пловдив и то благодарение на високопланинската 
рилска част от водосборния й басейн, където значителен дял в подхранването на оттока има и 
снеготопенето. Добре изразен априлски максимум има р. Стряма по цялото си протежение също така 
под влияние на по-високата старопланинска част от водосборния басейн, а средногорските реки 
Потока и Пясъчник имат мартенски максимум, какъвто е определен и за формирания местен отток на 
територията на общината. По-силно изразено непосредствено отражение върху режима на оттока 
има вторичният ноемврийско-декемврийски максимум на валежите, с който е свързано по-рязкото 
нарастване на водните количества след лятното маловодие. Този есенно-зимен синхрон в режима на 
валежите и оттока до голяма степен се дължи на налено сумарно изпарение, вкл. и вегетация при по-
ниски температури, както и на по-пълно трансформиране на валежите в повърхностнотечащи води 
при сравнително добре овлажнена подстилаща повърхност във водосборните басейни. Така във 
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вътрешногодишното разпределение на оттока се формират две фази: една продължителна 
многоводна фаза от ноември (декември) до юли (юни), започваща с вторично есенно-зимно и 
преминаваща в основно пролетно-лютно пълноводие с раннопролетен месечен максимум за по-
ниските водосборни басейни и къснопролетен за по-високите и една по-кратка маловодна фаза, 
отъждествявана с основното лятно-есенно маловодие от август (юли) до октомври (ноември) с 
месечен минимум през септември, с изключение на р. Стряма – през август. Преходността в режима 
на оттока се свързва именно със сравнително добре изразеното вторично есенно-зимно пълноводие, 
което е белег за преминаване от типично континентални към континенталносредиземноморски черти, 
каквито все по-ясно се проявяват в речните басейни на притоците от долната част на водосбора на 
р.Марица на българска територия. Тази тенденция се потвърждава и от сравнително голямата 
повторяемост на случаите с максимални водни количества през декември-януари (еднаква с периода 
май-юни), установена за басейна на р. Стряма – ХМС Баня запериода 1938-1975 г., за разлика от 
басейна на р. Марица – ХМС Пловдив с доминиране на случаите през май-юни за същия 
многогодишен период (Хидрологичен справочник,1981). Прави впечатление, че лятното маловодие не 
е много дълбоко изразено, като относителният дял на минималния средномесечен отток през 
септември (август) при всички реки е над 3% от годишния. Причина за това са именно обилните 
подземни води, включително и възвратните води от напояваните площи, подхранващи сумарния 
отток на реките през маловодния период (август-октомври), когато и валежите са минимални – друг 
белег за преходност на климата към континенталносредиземноморски за разлика от 
умереноконтиненталния, отличаващ се със зимен валежен минимум. През дългото, сухо и горещо 
лято обаче малките вътрешни реки и потоци пресъхват за няколко месеца. Обобщена картина на 
вътрешногодишното разпределение на оттока дава относителният дял на сезонния отток, като 
условно са разграничени 3 т.нар. хидроложки сезона – два в рамките на многоводната фаза според 
степента на многоводие: есенно-зимен с вторично пълноводие (ХІ-ІІ), пролетно-летен с основно 
пълноводие (ІІІ-VІ) и 1 в рамките на маловодната фаза – основно лятно-есенно маловодие (VІІ-Х). 
Изчислените стойности показват следното сезонно разпределение: средно около 1/+ (над 30%) заема 
есенно-зимният (по-високи стойности на ниските басейни), средно 1/+ (около 50%) – пролетно-
летният (по-високи стойности за високите басейни) и средно 1/% (около 20%) – лятно-есенният отток 
като дял от годишния, при сравнително не големи разлики между отделните реки. Представа за 
размаха (диапазона) на вътрешногодишните колебания на оттока се получава отново чрез т.нар. 
коефициент на неравномерност, представляващ отношение между максималния и минималния 
средномесечен отток. За почти всички реки с редовни наблюдения, както и за местния отток на 
територията на общината, изчислен на тяхна основа, този коефициент показва само неколкократно 
превишение (4-5 пъти) на максималния спрямо минималния средномесечен отток (Табл. 3.1.2.1-2), 
което е показател за сравнително добре регулиран отток през годината, дължащ се главно на 
значителния отток през не много дълбоко изразеното в режима на реките лятно-есенно маловодие, 
както и на не много високите средномесечни максимуми – 14-16% отгодишния отток. 

Пясъчник е река в Южна България – Област Пловдив, общини Хисаря, Съединение, Марица и 
Пловдив, ляв приток на река Марица. Дължината ѝ е 72 km, която ѝ отрежда 44-то място сред реките 
на България. 

Река Пясъчник води началото си от 1 512 m н.в., на 300 m западно от връх Шилигарка (1 577 
m) в Същинска Средна гора, под името „Меча река“. По цялото си протежение реката тече в 
югоизточна посока – до село Старосел в дълбока долина, а след язовир „Пясъчник“ – в 
Горнотракийската низина, където коритото ѝ е коригирано с водозащитни диги. Влива се отляво в 
река Марица на 155 m н.в., в североизточната част на град Пловдив. 

Площта на водосборният басейн на реката е 663 km2, което представлява 1,25% от 
водосборния басейн на Марица, а границите на басейна ѝ са следните: 
 на югозапад – с водосборния басейн на река Потока; 
 на северозапад – с водосборния басейн на река Луда Яна; 
 на север, североизток и изток – с водосборния басейн на река Стряма. 

Реката е с дъждовно-снежно подхранване, като максимумът е в периода февруари-юни, а 
минимумът – юли-октомври. Среден годишен отток при село Любен – 2,3 m3/s, като нивото на реката 



Комплексна екологична оценка със здравна експертиза на: ”Централа за производство на електрическа енергия чрез 
индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл”  в имот № 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица 

 

„ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД  59

зависи изцяло от изпускането на води от язовир „Пясъчник“ и през по-голямата част от времето е 
напълно безводна. 

 
Въпреки, че коритото на реката в Горнотракийската низина навсякъде е коригирано с 

водозащитни диги невъднъж река Пясъчник е излизала от дигите и е наводнявала околните райони. 
Почти 100% от водите на реката се използват за напояване в Горнотракийската низина. 
Съгласно Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район, Река 

Пясъчник се характеризира с добро химическо и умерено екологично състояние. 
  Източниците на замърсяване на река Пясъчник могат да се класифицират така: 

 точкови – отпадъчните води на населените места, производствените предприятия и 
животновъдните ферми; 

 дифузни – селскостопанските земи при използването на торове, химически вещества при 
борбата с вредителите на земеделските култури и инфилтриралите води от нерегламентираните 
сметища, разположени на територията на населеното място. 
 Инфилтратът от нерегламентираните сметища е сериозен източник за замърсяване на 
водите. Със санирането на замърсените площадки и предвидените рекултивационни мероприятия ще 
се ликвидират тези източници, но е необходим по-строг контрол и да не се допусне тяхното 
появяване отново.  
 При извършения мониторинг на р. Пясъчник от експертната група бяха установени 9 локални 
нерегламентирани сметища, по поречието на река Пясъчник, инфилтратът от които замърсява водите 
на водоприемника в района, като се отчита възможност за индиректно замърсяване и на подземните 
води. 
   В населеното място е изградена частична канализационна мрежа, която е със статус на 
дъждовна канализация и не се стопанисва и поддържа от В и К – Пловдив. Степента на изграденост 
на канализационната мрежи е сравнително малка (около 60%), но е най-голяма за населените места 
на общ. Марица, наред с тази на с. Граф Игнатиево (около 75%). По данни на общ. Марица в 
изградената канализационна мрежа са обхванати 60% от населението. Дължината на 
канализационната мрежа достига 4425 линейни метри [т.7.2; поз.14]. 
  За формираните битови отпадъчни води от населените места няма изградена нито една 
пречиствателна станция за тяхното пречистване преди заустването им в различните водни обекти. 
Заустването на отпадъчните води без пречистване във водните обекти допринася за замърсяването 
на водите в съответните водоприемници, което влошава екологичното състояние в района. За 
формираните битови отпадъчни води в населените места има изградени септични ями или изгребни 
ями. Тяхното състояние не се контролира и те допринасят за замърсяването на подземните води в 
района.  
  За битовите отпадъчни води от 11 населени места на община Марица има изготвени проекти 
за пречиствателни станции с различна степен на готовност. Определени са площадките за 
пречиствателните станции за селата Маноле, Скутаре, Рогош, Граф Игнатиево, Калековец, Радиново, 
Бенковски, Царацово, Труд, Костиево и Трилистник. Проектирането и изграждането на 
пречиствателни станции е съгласно изискванията на действащите нормативни разпоредби, с което 
чувствително ще се подобри екологичното състояние в района. От съществено значение е също така 
изграждане на канализационните мрежи в населените места и отвеждането на всички отпадъчни води 
до пречиствателните станции. 
  

4.2.2. Подземни води  
 
Подземните води на територията на общината и водоносните пластове се разпростират на 

площ 2093 км2 като обемът на подземните води достига 4 млрд. м3. От този огромен обем подземни 
води би могло да се изчерпва толкова, колкото се възстановява от реките и притоците, а именно 1,47 
млрд.м3. Част от тези огромни запаси се използват за водоснабдяване на населените места и за 
напояване като за целта са изградени подходящи водовземни съоръжения. Закономерност на 
подземните води е увеличаване на температурата в дълбочина на всеки 11 м с 10 С.  
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Минерални води. На територията на община Марица има термоминерално находище, което се 
намира в землището на с. Войводиново. То е установено през 1967г. при геоложки проучвания от 
Геологопроучвателно предприятие в Асеновград при прокарване на проучвателен сондаж с 
дълбочина 614 м. През 1972-1973г. за проучване на находището предприятието в Асеновград 
прокарва два проучвателно-експлоатационни сондажа с дълбочина 503,5 и 500,9м. Проведени са 
химични, радиологични и микробиологични изследвания на минералната вода. През 1994 г. е 
направена експертна балнеологична оценка на минералната вода, изготвен е хидрогеоложки доклад 
за находището и Държавна комисия за утвърждаване на запаси от термоминерални води е утвърдила 
експлоатационни запаси на находището от 1 л/сек. До 1995г. находището не се експлоатира, като 
същата година община Марица съвместно с фирма „Минерал аква” ООД Пловдив започва 
експлоатацията на минерлната вода като извършва бутилиране на базата на разрешително № 196 от 
1996г. на МЗ. На основание на подробни изследвания на минерлната вода и на получените резултати 
от това изследване Министерството на здравеопазването издава сертификат № 59 от 2001 г., според 
който минералната вода от сондажа (находище за минерална вода „Войводиново) може да се 
използва за питейно балнеолечение и балнеопрофилактика, както и за трапезни цели като натурална 
минерална вода или в бутилиран вид, включително и газирана. Температурата на водата е 32,50 С. 
 Със Заповед №РД – 14 от 2004 г. на министъра на МОСВ е изградена санитарно-охранителна 
зона около сондажния кладенец за минерална вода, който е публична общинска собственост, даден е 
на концесия, съгласно Договор от 08.01.2001г. на „Минерал аква” ООД – Пловдив, като дълбочината 
на сондажния кладенец е фиксирана – 500,90 м. Други минерални източници на територията на 
община Марица няма. 

В хидрогеоложко отношение практическа стойност имат подземните води, привързани към 
седиментите на приабона, плиоцена и особено към кватернерните наслаги. От приабонските 
седименти могат да се ползват водите в морските варовикови пластове, които имат общ хоризонт на 
напорна вода. Необходимо е по-целенасочено и задълбочено проучване на този хоризонт за 
перспективите му за питейно и битововодоснабдяване. Плиоценът в Пловдивското поле има 
повсеместно разпространение. От хидрогеоложка гледна точка практическо значение имат 
водоносните пластове от чакъли и пясъци. Поради обстоятелството, че тези седименти залягат под 
местния ерозионен базис, водата в тях е напорна, до слабо напорна. Най водообилна формация е 
кватернерът, представен от чакъли и пясъци с тънки глинести прослойки. Тези наслаги са с 
алувиално-пролувиален и алувиален произход. Дебелината им в община Марица е от 10 до 50 м, 
увеличаваща се към р. Марица. Подземните води, които са привързани към тази формация образуват 
общ водоносен хоризонт, независимо от разслояването му от глинестите прослойки. Долните 
пластове са със слабо напорни води, чието пиезометрично ниво се изравнява със свободното ниво на 
горните пластове. Филтрационните свойства на водоносния хоризонт са различни. Коефициентът на 
филтрация варира от 30 до 400 m/d. Специално в проучвания район е около 75 m/d. Средният 
коефициент на водоотдаване е около 0,23. Средната проводимост Т на отложенията е 1500 m2/d. 
Подземният поток северно от р. Марица е генерално на юг и се дренира от нея. Съществуват и 
многобройни отводнителни канали, които формират потоци с местно значение. Средният 
хидравличен градиент (наклон) на общия поток е 0,003, като към р. Марица намалява. 

Подземните води в района се подхранват от валежите, както и от р. Марица и притоците й. 
Средният модул на подземния отток е 7 dm/s/km2. От всички структури и басейни в България 
алувиалните и алувиално-пролувиалните отложения в Пловдивско-Пазарджишкото поле е с най-
висока водообилност. Високото залягане на подземните води в района (1,5-3 м) под повърхността е 
наложило изграждането на многобройните отводнителни канали. В последните десетилетия след 
прокарването на водоснабдителните и канализационни съоръжения нивото на подземните води е 
спаднало. Спад се установява при интензивното ползване на водовземни кладенци и сондажи, както 
и при изземване на баластра от р. Марица и притоците й. Химичният състав на подземните води в 
Пловдивското поле е предимно от хидрокарбонатно-калциево-магнезиев тип. В зоните на 
преовлажняване, заблатяване и осоляване на почвата (районите на оризищата) водите са 
хидрокарбонатно-натриеви и хидрокарбонатно-хлиродни и рядко хлоридно-сулфатно-калциеви. 
Основният тип подземни води в обследвания район има обща твърдост 7-180 Н, а останалите – 15-300 
Н, което ги определя като неагресивни спрямо бетона отпортландцимент. В обсега на населените 
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места, особено без канализация, водите в горния водоносен хоризонт са органически замърсени. При 
нагоряваните и напояваните с повърхности води площи се увеличава съдържанието на нитрати. От 
физико-геоложките явления и процеси най-характерните са сезонните замогурявания и заблатявания 
при разлив на реките и обилните валежи. 

 
Използване на подземните води. Характеристика на водоснабдителните групи 
 Всички населени места на територията на община Марица са водоснабдени. Водоснабдителните 
системи на населените места се управляват и стопанисват от „ВиК” ЕООД – Пловдив. 
Водоснабдяването на с. Труд и с. Строево се осъществява от 4 броя содажни кладенци с дебит 50 l/s 
чрез помпено-хидрофорна инсталация, при Qср.ден 32,68 l/s. За подобряване водоснабдяването на 
групата от двете населени места се планира изграждане на нови два сондажни кладенеца. 
За всички водоизточници има фиксирани и утвърдени санитарно-охранителни зони – пояс А, втора и 
трета охранителна зона.  Водопроводната мрежа в населеното място е изградена предимно с 
етернитови тръби и малка част с чугунени. Извършва се подмяна на част от водопроводната мрежа 
на отделните населени места при аварии, които са чести по външните и вътрешните водопроводи, 
тъй като са стари и износени. Загубите по водопроводната система в населеното място се движат в 
границите от 40 до 80% от подаваната вода в зависимост от сезона.  
 
Мониторинг на подземните води 
За използваните подземни води за водоснабдителни цели се провежда редовно мониторинг от 
БДУВИБР Пловдив. В подземните води не са открити тежки метали, водите отговарят на 
нормативните изисквания, но съществува опасност от замърсяване, тъй като водите се вземат от 
малка дълбочина. Наблюдението на подземните води на територията на община Марица обхваща 8 
пункта, а именно: 
· 281 – тръбен кладенец ПС с. Костиево; 
· 281-1 – тръбен кладенец ПС с. Цалапица; 
· 285-а – 4 тръбни кладенци ПС с. Труд; 
· 285-б – сондаж КГМР-южен с. Труд; 
· 285-б-1 – 3 бр. Тръбни кладенци ПС с. Граф Игнатиево; 
· 289 – 3 тръбни кладенци ПС с. Войводиново; 
· 290 – 3 тръбни кладенци ПС с. Калековец; 
· 293 – 3 тръбни кладенци ПС с. Рогош. 
 
Изследванията на подземните води при мониторинга се извършват по следните показатели: активна 
реакция, амониеви йони, електропроводимост, калий, калций, карбонатни йони, магнезий, нитрити, 
нитрати, общ сух остатък,, обща твърдост, перманганатна окисляемост, разтворен кислород, 
сулфатни йони. Освен това са провеждани изследвания за арсен, живак, мед, никел, олово, хром 
(шествалентен и тривалентен) и цинк. 
  При извършване на контролния мониторинг на водовземното съоръжение на дълбочина 27 м 
на територията на с. Труд и представените резултати от изследванията за периода от 1993 до 2016 г. 
за водите са посочени превишения от стандартните изисквания за мангана, фосфатите и желязото. 
Превишенията не са големи и са установени само през някои години, като след 2000 г. се наблюдава 
подобрение на химичния профил на добиваните води. 
  Трудно е да се обосноват причините за превишенията на фосфатите в подземните води, но по 
всяка вероятност те се дължат на попивните ями в домакинствата, както и на нерегламентираните 
сметища в района.  
 
Източници на замърсяване 
Основните източници на замърсяване на подземните води в населеното място и района около него са 
от битов, промишлен, селскостопански и друг характер. 
  Битови отпадъчни води. Те са сериозен източник на замърсяване на повърхностните и 
подземните води на територията на с. Труд. Формираните битови отпадъчни води от домакинствата 
се отвеждат в септични или изгребни ями, след което попиват в земята. Една част от битовите 
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отпадъчни води се заустват в частичната канализационна мрежа, построена в населеното място, без 
да се пречистват и се заустват във водоприемника река Пясъчник. 
  При извършения мониторинг от експертната група, разработила настоящата оценка, по 
поречието на река Пясъчник в участъка на с. Труд, беше констатирано наличието на 5 (пет) броя 
точкови източници на заустване на отпадъчни води в коритото на реката. На фиг. 4.2.2.-1 е 
представена карта с местоположението на тези точки на заустване на отпадъчни води. 
 

 
Фиг. 4.2.2.-1 Карта с местоположението на  точките на заустване на отпадъчни води в 

р.Пясъчник 
 
  Съгласно предоставена информация по реда на ЗДОИ от БДУВИБР Пловдив, за нито една от 
посочените на фиг 4.2.2-1 точки на заустване на отпадъчни води не е издавано разрешително за 
заустване на отпадъчни води по смисъла на Закона за водите. Налага се мнението, че се касае за 
нерегламентирано (в нарушение на материално-правните норми) заустване на отпадъчни води в 
повърхностен воден обект . 
  С цел установяване приноса на замърсяване на водоприемника р. Пясъчник от тези 5 броя 
точкови източници на емисии във водите, бе възложено незабавно пробонабиране и анализ на проби 
отпадъчни води от четирите точкови източника на акредитирана лаборатория. В деня на 
пробонабирането, дебит на отпадъчни води бе наблюдаван само в три от общо петте източника. По 
тази причина бе извършено пробонабиране само в тези три точкови източника. 
  Резултатите от проведения мониторинг са обобщени в таблица 4.2.2-2. 

Показател Дименсия Пункт 1 Пункт 4 Пункт 5 Норма 
Съотв
етств
ие 

Неразтворени в-ва mg/dm3 78 32 61 35 Не 
ХПК mg/dm3 269 151 118 125 Не 
БПК5 mg/dm3 70 31.1 14.22 25 Не 
Ентерококи КОЕ/100ml 1.4x106 7x105 7.3x105 - - 
Микробно число КОЕ/ml >300x104 >300x103 >300x103 - - 
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Общи колиф. бактерии НВЧ/100ml 2.5x106 8.2x105 9.2x105 - - 
Ешерихия коли НВЧ/100ml 2.5x106 8.2x105 9.2x105 - - 

Таблица 4.2.2-2. Резултати от проведен мониторинг на заустване на отпадъчни води 
   

От извършеното оценяване на съответствието на качествата на заустваните отпадъчни води, 
с нормите, определени в разрешителните за заустване на отпадъчни води в този водоприемник 
(р.Пясъчник) се установи, че е налице несъответствие по показателите „неразтворени в-ва“, „ХПК“ и 
„БПК5“. 
  По отношение съответствието, спрямо съдържанието на патогенни микроорганизми не може 
да се даде заключение, тъй като не съществува нормативен документ, определящ норма за 
съдържанието на патогенни и условно патогенни микроорганизми в отпадъчните води.  
   
  Извършения микробиологичен анализ обаче доказва, че заустваните отпадъчни води са 
с битово-фекален характер, а източниците на емисии в отпадъчните води са домакинствата в 
населеното място. 
 
  Производствените отпадъчни води са също източник на замърсяване на повърхностните и 
подземни води, особено ако се заустват във водните обекти без пречистване или с пречистване, но 
без удовлетворяване на нормативните изисквания. 
 Контролът от страна на компетентните органи е голям – РИОСВ Пловдив и Басейнова дирекция – 
Източнобеломорски район – Пловдив, като издадените разрешителни за заустване на отпадъчните 
води от емитери, разположени в землището на с. Труд са 3 на брой (данните са предоставени по 
реда на ЗДОИ от БДУВИБР Пловдив), както следва:  

 Разрешително №0952/19.05.2006г., оператор „Булборг“ АД (изтекло през 2009 г.). След 
периода на изтичне на Разрешителното е преустановено заустването на отпадъчни води във 
водоприемника р. Пясъчник; Не се представят протоколи от извършен собствен мониторинг 
на качеството на заустваните отпадъчни води. 

 Разрешително № 33140120/02.05.2012 г., оператор община Марица – ползване на воден обект 
р. Пясъчник за заустване на смесен поток – битовофекални и промишлени отпадъчни води, 
след ПСОВ и дъждовни води, в точка на заустване N 420 13` 23.8`` E 240 44` 21.3``, при Qсредно 

ден. 516,04 m3/ден, респ. Qсредно год. 188 353 m3/год. Определени индивидуални емисионни 
ограничения (ИЕО): активна реакция (рН) 6-9; неразтворени вещества – 35 mg/dm3; БПК5 - 25 
mg/dm3 и ХПК – 125 mg/dm3. Срокът на действие на разрешителното е до въвеждане на 
обекта в експлоатация (канализационната система на населеното място). Нормите, 
определени като ИЕО следва да бъдат достигнати до шест месеца, след въвеждане на ПСОВ 
в експлоатация. Обектът не е реализиран и по тази причина не е извършван собствен 
мониторинг на отпадъчни води. 
Към настоящия момент канализационната система на населеното място не е доизградена и 
завършена. Не е изградена и въведена в експлоатация ПСОВ. 

 Разрешително № 33740046/11.08.2009г., оператор „Рефан България“ ООД. Заустването се 
извършва в общински отводнителен канал, местност „Кошовете“ – ляв приток на река Марица. 
Заустват се смесени битовофекални и производствени отпадъчни води с дебит до 6900 
m3/год., при определени ИЕО, както следва: активна реакция – 6-8,5; неразтворени вещества – 
35 mg/dm3; БПК5 - 25 mg/dm3 и ХПК – 125 mg/dm3, анионактивни детергенти – 1 mg/dm3, 
нефтопродукти-3 mg/dm3, мазнини и масла – 5 mg/dm3. Срокът на разрешителното е 
продължен и към настоящия момент разрешителното е действащо.  
Операторът извършва редовен собствен мониторинг на качествата на заустваните отпадъчни 
води. Предоставени са данни от БДУВИБР Пловдив, съдържащи резултати от наблюдаваните 
показатели за периода 27.09.2010г. до 11.10.2016г. За отчетения период са регистрирани две 
превишения по показател „Мазнини“ и едно превишение по показател „ХПК“. 
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  От разгледаните три източника на емисии във водите, за които е налице издадено 
разрешително за заустване, само операторът община Марица извършва заустване на 
непречистени смесени ( промишлени и битово-фекални) отпадъчни води в река Пясъчник. 
  
  Централата на „Билд Инвест Сит“ ЕООД не зауства отпадъчни води в река Пясъчник. 
Промишлени отпадъчни води не се образуват. Дъждовните води се отвеждат разсъсредоточено, а 
битово-фекалните отпадъчни води се събират в 2 бр. водоплътни изгребни ями и се предават за 
обезвреждане на ГПСОВ Пловдив. Договори за транспортиране и обезвреждане на БФОВ са 
представени в текстови приложения Т20 и Т21). 
  Инфилтрираните води от нерегламентираните сметища са сериозен източник на 
замърсяване на повърхностните и подземни води в района. Независимо, че е организирано 
централизирано сметосъбиране и сметоизвозване в населеното място, съществуват и 
нерегламентирани сметища. Особено силно е въздействието на сметищата върху качествата на 
подземните води при депонирането на опасни отпадъци в т.ч. трупове на умрели животни на тези 
сметища, които са 9 на брой само по поречието на река Пясъчник в границите на населеното място. 
  Селско стопанство. Тъй като районът е селскостопански, засяването на различни 
земеделски култури и използването на торове и препарати за тях оказва също влияние върху 
замърсяването на водите. На територията на с. Труд няма складове за пестициди, употребата на 
препарати за растителна защита се извършва под контрола на специалисти и подземните води не са 
замърсени с такива опасни вещества. Използваните повърхностни води от различните водни обекти 
за напояване също могат да допринесат за замърсяване на подземните води в района. 
Замърсяването на тези води може да е предизвикано от източници, разположени извън територията 
на селището и особено това може да има непоправими последици при заливане на 
селскостопанските площи и цели райони при наводнение. Разработеният план за аварийни и 
кризисни ситуации предвижда съответните мерки за намаляване или преодоляване на отрицателните 
последици от тези замърсявания. Риск от замърсяване на подземните води създават складовете за 
препарати за растителна защита при аварийни ситуации, както и наводненията при интензивни 
валежи във водосборните басейни на реките. В тези случаи замърсяванията могат да бъдат 
предизвикани от източници, разположени извън територията на селото. На територията на община 
Марица няма складове за пестициди, които представляват огромен риск за замърсяване на 
подземните води. Опасен риск за замърсяванията на подземните води представляват наводненията 
от реките на санитарно-охранителните зони около водоизточниците. В общината е разработен 
детайлен авариен план за действия при тези наводнения, съдържащ конкретни мерки за 
преодоляване или предотвратяване замърсяванията на подземните води при тези наводнения. 
 
  Установяване степента на отицателно въздействие от антропогенния натиск върху 
повърхностния воден обект 
   
  За да се оцени приносът на антропогенната активност върху качеството на повърхностните 
води в река Пясъчник – включена като защитена зона в Национална екологична мрежа НАТУРА 2000 
бе извършено измерване на някои ключови физико-химични и микробиологични показатели, 
характеризиращи качеството на повърхностните течащи води в два пробовземни учасъка – преди и 
след населеното място (респ. преди и след източниците на заустване на отпадъчни води), като бе 
извършен сравнителен анализ на получените резултати с нормите, определени в Приложение 6 и 
Приложение 7 на НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води 
(Протоколи от документиране на извършения анализ са представени в текство приложение Т24). 
С извършения анализ бе даден отговор на въпроса доколко тези води са годни за напояване, тъй като 
по предварителни данни, водите от река Пясъчник се използват за напояване на земеделски земи. 
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Показател Дименсия Норма 
Преди 
с.Труд 

Съответствие 
След 
с. Труд 

Съответствие

рН - 6,5-8,5 7,84 Да 7,4 Да 
Електропроводимост µS/cm <900 245 Да 824 Да 
Разтворен кислород mg/dm3 >6,00-5,00 9,4 Да <0,2* Не 
Хлориди mg/dm3 - 7 - 41,89 - 
Сулфати mg/dm3 - 34,19 - 122 - 
Азот амониев mg/dm3 <0,30-0,65 0,11 Да 2,14 Не 
Нитрати mg/dm3 <1,00-2,50 <0,9* Да <0,9* Да 
Нитрити mg/dm3 <0,03-0,06 0,03 Да <0,01* Да 
Фосфати mg/dm3 <0,07-0,15 <0,15* Да 8,1 Не 
Общ Фосфор mg/dm3 <0,15-0,30 <0,05* Да 2,91 Не 
Нефтопродукти mg/dm3 Отсъствие <0,03* Да* <0,03* Да 
Общ Азот mg/dm3 <1,0-2,5 1,336 Да 29,60 Не 
Кадмий mg/dm3 - <0,0011* - <0,0011* - 
Мед mg/dm3 - <0,0083* - <0,0083* - 
Никел mg/dm3 - <0,0049* - <0,0049* - 
Олово mg/dm3 - <0,0053* - <0,0053* - 
Цинк mg/dm3 - <0,0103* - 0,0709 - 
Арсен mg/dm3 <0,025 <0,005* Да <0,005* Да 
Хром/общ mg/dm3 <0,032 <0,0049* Да <0,0049* Да 
Живак mg/dm3 - <0,001* - <0,001* - 
Общи колиформни 
бактерии 

KOE/100ml - 7х10 - >4,6х106 - 

Ешерихия коли KOE/100ml <100** 1х10 Да >4,6х106 Не 
Ентерококи KOE/100ml - 2х10 - 3,9х105 - 
Микробно число KOE/ml - 1,2х103 - >300х103 - 

* - граница на количествено определяне; 
** - норма за E.coli, определена в НАРЕДБА № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за 
напояване на земеделските култури  

Таблица 4.2.2-3. Резултати от проведен мониторинг на повърхностни течащи води – р.Пясъчник 
 
  Видно от представените в таблица 4.2.2-3 резултати е, че преди землището на с. Труд, река 
Пясъчник се характеризира с добро химическо състояние, като са спазени нормите на наблюдаваните 
показатели за пресъхващи реки, определени в НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране 
на повърхностните води. В този участък на реката се наблюдават обичайните стойности на 
характерните микробиологичните показатели, присъщи за други сходни по вид, тип и предназначение 
водни обекти. 
  Данните от проведените измервание на качествата по повърхностните течащи води след 
землището на с. Труд, респ. след 5-те нерегламентирани точкови източника на заустване на битово-
фекални отпадъчни води във водоприемника показват регистрирани несъответствия по някои 
ключови показатели. Значителното повишаване стойностите на показателите „Азот амониев“, „общ 
Азот“, „Фосфати“ и „общ Фосфор“ свидетелства за интензивно антропогенно въздействие, тъй като 
източник на азотни съединения във водите са продуктите на обмяната на хората, а източник на 
„Фосфати“, респ. „общ Фосфор“ е употребата на анионактивни детергенти (миещи вещества). Това 
твърдение се подкрепя и от ниските стойности (под прага на откриване) на останалите азотни 
съединения – „нитрати“ и „нитрити“, т.е. изключва се миграция на азотни замърсители в резултат 
употребата на азотни торове. 
  Изключително притеснителен е факта, че стойностите на показателя „Разтворен кислород“ са 
под границите на откриване в пункта след село Труд. Разтворения кислород във водата е от 
изключително важно значение за рибите, обитаващи този хабитат, тъй като без него те не могат да 
живеят и умират от задушаване. Количествата на разтворен кислород се изчерпват бързо при 
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развитие на гнилостни процеси във водите, тъй като при гниене водите бързо се насищат с 
въглероден диоксид, метан и сяроводород, които лесно изместват разтворения кислород. 
  Стойностите на разтворения кислород във водите на р. Пясъчник след с. Труд 
доказва по безспорен начин, че ихтиофауната в този участък на защитена зона р. 
Пясъчник е унищожена в резултат на интензивния антропогенен натиск.  
  Допуска се, че драстичното увеличаване на стойностите на някои от наблюдаваните 
показатели в т.ч. и опасното намаляване на концентрацията на разтворен кислород се дължи на 
факта, че пред по-голяма част от годината  р. Пясъчник се характеризира с изключително малък 
воден оток, тъй като основния воден обем се осигурява при изпускане на язовир Пясъчник, а 
подхранването на реката е основно от валежи. Наличието на малък воден оток прави невъзможно 
разреждането на замърсените и непречистени битово-фекални отпадъчни води, което влошава 
възможността за асимилация на водния обект и акумулира във висока степен замърсители. 
  В никакъв случай не трябва да се подценява факта, че микробиологичните показатели преди 
с. Труд са от порядъка на 1-7х10 КОЕ/100ml, докато същите при пробонабиране в участъка след с. 
Труд достигат стойности >4,6х106 КОЕ/100ml което превишение е над 1 000 000 пъти, спрямо 
измереното преди с. Труд. 
  Измерената стойност на показателя Ешерихия коли (E.coli) от >4,6х106 КОЕ/100ml  превишава 
многократно определената норма от 100 КОЕ/100ml в НАРЕДБА № 18 от 27.05.2009 г. за качеството 
на водите за напояване на земеделските култури.  
 
  По тези съображения, водите на р.Пясъчник са негодни за напояване на земеделски 
земи. 
 
  Заключението от проведните изследвания и анализи е, че река Пясъчник е поставена в 
изключително висок риск от недостигане на добро химическо и умерено екологично 
състояние. Налице е висока степен на отрицателно въздействи на заустваните битово-
фекални води формирани от домакинствата в село Труд, общ. Марица върху приемащия ги 
воден обект – река Пясъчник, което е довело до фактически пълното унищожаване на 
ихтиофауната в района на въздействие. 
 

4.3.  Земи и почви  
 4.3.1 Характеристика на земите и почвите 
  По отношение на почвите, според последното почвено-географски поделяне на страната 
(Нинов, н., География на България, БАН, 1997 г.), районът на община Марица попада в Тракийско-
Среднотунджанска почвена провинция от Балканско-Апенинска почвена подобласт на 
Средиземноморска почвена област. Това е почвена провинция, към която се отнасят Тракийската 
низина и северната част на Тунджанска хълмиста област и която се характеризира с редица 
специфични особености на почвената покривка. Конкретно територията на общината се намира в 
западната част на почвената провинция, изградена от съвременни наслаги и богата на подземни 
води. Под въздействието на основните фактори на почвообразуване, в случая: равнинен релеф – 
плавно преминаващ на север в широковълнообразен и хълмист, умерено-континентални климатични 
условия, плиоценски и кватернерни седименти, близки подземни води и тревно-горска растителност, 
в района на община „Марица” са се формирали четири основни генетични почвени типа – два 
зонални (смолници и канелено-подзолисти) и два интразонални, несвързани със зоналните 
климатични условия (наносни и блатни почви). Почвените различия, които според Националната 
почвена карта в М 1:400 000 (Койнов, В. И кол., 1968 г.) се установяват в този участък от Тракийско-
Среднотунджанска првинция (при спазване на номерацията от легендата на почвената карта), са: 

12. Излужени смолници, глинести; 
23. Канелено-подзолисти (псевдоподзолисти), леко песъчливо-глинести до глинесто-песъчливи; 
25. Канелено-подзолисти (псевдоподзолисти), нискодолинни (мощно хумусни), глинесто-
песъчливи; 
27. Ливадно-канелени, тежко песъчливо-глинести; 
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31. Алувиални и алувиално-ливадни, песъчливи и песъчливо-глинести; 
33. Ливадни черноземновидни (заблатени), тежко песъчливо-глинести до леко глинести. 

  Независимо от равнинния релеф и привидно почвено еднобразие, броят на почвените 
разновидности в почвената провинция, районът, който е и на територията на общината – е 
сравнително голям. Това се дължи както на природните фактори, така и на високата степен на 
антропогенизация. От природните фактори с по-съществено значение са съществуващото 
разнообразие на почвобрадуващия материал, дълбочината на подземните води и 
продължителността на въздействие на тревната или горска растителност. Антропогенизацията, от 
своя страна, се изразява главно в ликвидирането на естествената растителност и усвояване на 
земите за земеделие. А в последствие, с интензификацията на селскостопанското производство, са 
извършени значителни хидротехнически, хидромелиоративни и почвено-мелиоративни дейности и е 
прилагана висока агротехника. Според разширения систематичен списък на почвите в България, 
съставен от Националния поземлен съвет през 1992 г., във връзка със земеразделенято, почвените 
разновидности, установени и посочени на почвената карта в М 1:5000, в границите на общината са: 
  Смолниците (с номер 12), посочени съгласно почвената карта на света (FAO 1988) като 
почвен тип Vertisols, са характерни за слабо дренираните низини и котловинни полета на Средна и 
Южна България. В района представляват почвени масиви, разположени западно и северозападно от 
община „Марица”. Площта, която заемат на територията на общината, е незначителна и се намира 
западно и северозападно от селата Бенковски и Царацово. Солниците в района са от подтип 
излужени и са почти изцяло обработваеми. Те са продукт на ливадния почвообразувателен процес и 
са формирани върху равнинен или широковълнообразен терен, изграден от плиоценски или 
старокватернерни седименти, под влиянието на горско-ливадна растителност и при наличието на 
високи, но променящи дълбочината си, подземни води. Смолниците се характеризират със 
средномощен (50 – 70 см) смолисточерен хумусен хоризонт и почвен профил с мощност около 90 – 
120 см. Преходният („В”) хоризонт е тъмно кафяв и плътен. В дълбочина същият просветлява до 
червеникаво и жълтеникаво кафяв и постепенно преминава в почвообразуващата основа. 
Структурата на орницата е слаборазпрашена зърнесто-праховидна, а надолу в дълбочина преминава 
в буцесто-призматична и призматична. Карбонатите са акумулирани във вид на белоочки и се 
намират в долната половина на преходния хоризонт. Преходът между хоризонтите е ясен, но поради 
наличието на тъмни ивици в дълбочина по профила и т.нар. „джобове” с богатокарбонатен материал 
почти до повърхността – съществена особеност за смолниците изобщо. Първите са формирани в 
сухо състояние на почвата, след като почвени агрегати от повърхностния хоризонт падат в 
пукнатините и достигат до „ск” хоризонт. „Джобовете” – обратно. Те се формират при валежи, след 
като по пукнатините първо се навлажнява богатокарбонатния почвен материал на дъното, същият 
набъбвайки се изнася нагоре по пукнатините и се вклинява в хумусния хоризонт. По механичен 
състав смолниците са тежки почви – тежко песъчливо-глинести до леко глинести, със съдържание на 
физическа глина (частици по-малки от 0,01 мм) най-често между 50 и 65 % в хумусно-скумулативния 
хоризонт. В следващия в дълбочина хоризонт механичният състав е предимно леко глинест. 
Почвообразуващата основа е средно или тежко песъчливо-тлинеста, като преобладаващи се явяват 
фракциите на едрия прах и дребния пясък. 
Физико-механичните свойства на смолниците са сравнително неблагоприятни, тъй като при 
преовлажняване те силно набъбват, а при изсъхване – силно се свиват и образуват широки и 
дълбоки пукнатини. Изобщо смолниците се отличават с ниска водопропускливост, висока влаго-
задържаща способност и неблагоприятен въздушен режим. Относителната плътност е около 2,7, а 
обемната – 1,6-1,8 в повърхностния хоризонт (при абсолютно суха почва). Запасеността с хумус е 
най-често средна (2,5 – 4% в повърхностния хоризонт), но не е изключена и слаба (около 2%). Но 
общо взето запасеността в еднометровия почвен пласт е добра, тъй като съдържанието му в него не 
пада под 1%. Запасеността с общ азот е слаба (под 0,150%), на общ фосфор – слаба и средна (до 
0,150%), а на калий – средна и добра. Карбонатите са вмити в долния край на почвения профил. 
Почвената реакция е слабо кисела и неутрална – с рН ( в ХСЕ) между 5,0 и 6,1. Почвообразуващият 
материал има алкална реакция. Сорбционният капацитет е сравнително висок (40 – 50 mequir/100 g 
почва), висока е и степента на наситеност с бази. Категоризацията на смолниците в района, според 
българската система за оценка и за използване на земята (Методика за работа по кадастъра на 
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селскостопанскитеземи в Р. България, 1988 г.), посредством относителни величини (бонитетни 
балове), е четвърта (с повече от 60 бала) и попада във втора бонитетна група „добри земи”. Съгласно 
методиката на ФАО (1983 г.), известна като класификация за пригодност на земята, смолниците са от 
клас (S2) „пригодни”. Тази класификация е развита и като указание за запазване на продуктивността, 
и като основа за определяне и конкретно отстраняване на ограничаващите почвеното плодородие 
фактори. В случая при смолниците водещ, ограничаващ пригодността им фактор, е затруднената 
обработка („0”). Мярката, която се препоръчва при този ограничаващ фактор, е спазване на 
оптималните срокове на обработка. Тези почви са подходящи за отглеждане на житни, технически и 
зеленчукови култури. По устойчивост на химическо замърсяване, съгласно петстепенното (низхдящо) 
класиране на почвите в страната (чл. 8 от Приложение № 8 от Инструкция № РД-00-11/13 юли 1994 г., 
МЗ), излужените смолници са от клас втори. 
  Канелено-подзолистите (псевдоподзолисти) почви (23 и 25) по легендата на ФАО се 
приобщават към почвения тип на планосолите (Planosols). На територията на общината те са вторите 
по площ почви. Почвените масиви с тях имат удължена и неправилна форма и се разполагат почти 
успоредно и в същата посока на трите реки и алувиалните почви, върху надзаливните и по-стари 
речни тераси. Те са образувани в условията на безотточен релеф, върху плиоценски и 
старокватернерни отложения и под продължителното влияние на широколистна горска растителност, 
характерна за ниския горски пояс. Канелено-подзолистите почви рязко се отличават от всички 
останали с диагностичните си показатели. Това са текстурни почви, които имат алувиален („Е”) и 
текстурен (”Вt”) хоризонти. Преходът между тях е рязък и с текстурна диференциация повече от 1,8. 
Почвеният профил е дълбок (1 – 1,5 м) и силно диференциран. Повърхностният хоризонт светлее, 
има мощност 18 – 35 см, глинесто-песъчлив и леко песъчливо-глинест механичен състав – с 
физическа глина между 18 и 30% и разрушена зърнеста или троховидна структура. Илувиалният 
хризонт е червено-кафяв или жълтеникаво-кафяв, плътен, с глинест механичен състав и буцесто-
призматична или призматична структура. Мощността му е 50-70см. Канелено-подзолистите почви се 
характеризират с дълбоко вмиване на карбонатите и лесно разтворимите соли, относително 
увеличаване на SiO2 в повърхностния хоризонт и интензивно изнасяне от него на глината и 
хидроокисите на желязото и алуминия и отлагането им в илувиалния хоризонт. Водно-въздушният 
режим при тези почви е твърде влошен и неблагоприятен. Илувиалният хоризонт е много слабо 
водопроницаем, има голяма влагозадържаща способност, като по този начин създава условия за 
продължително повърхностно преовлажняване. Канелено-подзолистите почви в района са бедно и 
слабо хумусни, със съдържание на хумус в орницата едва 0,80 – 1,40%, като в дълбочини то още 
повече намалява. Запасеността с общ азот и общ фосфор е също много слаба. Почвената реакция в 
най-горния хоризонт е силно кисела и кисела с рН (в КСЕ)= 4,1-4,6. Реакцията в първите поделения 
на илувиалния хоризонт е слабо кисела (рН = 5,2-5,5), но в следващите надолу по посока на 
почвообразуващата основа се променя в неутрална и алкална. 
 

Почвени различия 
Бонитетна 
категория 

Бал Бонитетна група 

Излужени смолници (12) 4 >60 Добри земи 
Канелено-подзолисти (23,25) 5 и 6 50-60 Средно добри земи 
Ливадно-канелени (27) 5 60 Добри и средно добри земи 
Алувиални и алувиално-ливадни (31) 4 и 5 >60 Добри и средно добри земи 
Ливадни черноземновидни (33) 4 >60 Добри земи 

Таблица 4.3.1-1 Относителна оценка на почвите в община „Марица” по бонитетни балове (по 
българска методика) 

 

Почвено 
различие 

Категория 
пригодност 

Клас S 

Водещ 
ограничаващ 

фактор 
Използване 

Охрана и 
подобряване 

Излужени 
смолници (12) 

S2 -пригодни 
S 2,0 – 

Затруднена 
Зърнени, 

технически, 
Оптимални 
срокове за 
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обработка зеленчукови 
култури 

обработка 

Канелено-
подзолисти 
(23,25) 

S2-S3 – пригодни 
и малко пригодни 

S3, m,r – лош 
дренаж, бедни 

Зърнени култури, 
пасища, ливади 

Варуване, дренаж, 
торене 

Алувиални и 
алувиално-
ливадни (31) 

S1- най-пригодни S1-няма Всички култури - 

Ливадно-канелени 
(27) 

S2 – пригодни 
S2, r, o – бедни, 
затруднена 
обработка 

Зърнени, 
фуражни, 
овощни 

градини, лозя 

Торене, 
оптимални 
срокове за 
обработка 

Ливадни 
черноземновидни 
(33) 

S2 – пригодни 

S2, w, o – 
преовлажнени, 
затруднена 
обработка 

Всички 
култури 

дренаж 

Таблица 4.3.1-2 Категоризация на почвите в община „Марица” по пригодност за земеделие 
 

Категории земи, пригодни за земеделие (S) 
Класове (S) Подкласове 

S1 – най-пригодни 
S2 – пригодни 
S3 – малко пригодни 

Ограничители: 
o – затруднена обработка 
m –лош дренаж, повърхностно 
задържани или изклиняващи води 
r – бедни на хранителни вещества 
w – преовлажнение от близки 
подпочвени води 

 
Бонитетната категория на канелено-подзолистите почви е шеста – с бонитет 50 бала и попадат в 
бонитетната група „средно добри земи”. По пригодност за земеползване те са от клас S2 и клас S3 – 
т.е. пригодни и малко пригодни. Водещите ограничителни фактори за тези почви са два – лош дренаж 
(m) и бедна запасеност с хумус и хранителни вещества (r). За това дейностите, които се препоръчват 
за подобряване на канелено-подзолистите почви в района, са варуване, дренаж и торене (Таблица 
4.3.1-1). Канелено-подзолистите почви, съгласно описаното им състояние, са пригодни за отглеждане 
на зърнени култури, за ползване като ливади и пасища. По устойчивост на химическо замърсяване 
канелено-подзолистите почви са от клас пети. 
  Ливадно-канелените почви (27), попадащи по ФАО в клас лювисоли (Luvisols), се нареждат на 
трето място по площ след алувиално-ливадните и канелено-подзолистите (псевдоподзолисти) почви 
в границите на общинското землище. Те представляват неголеми почвени масиви с удължена и 
неправилна форма, разположени паралелно край реките и алувиалните почви или между канелено-
подзолистите почви и същата посока. Ливадно-канелените почви са образувани върху разнообразен 
алувиален и отчасти делувиален материал. Почвообразувателният процес първоначално е протекъл 
под нсепосредственото влияние на ливадна растителност, близки подземни води и често нанасяне на 
нов алувиален материал. По-късно, поради някои локални изменения на условията, процесът на 
нанасяне почти затихва. Подземните води остават по-дълбоко, но с перидично повишаване на нивото 
си. През отделни периоди от време същите площи са били завладени от горска растителност. В 
резултат на всички тези процеси се оформя почвен профил, доближаващ се до голяма степен до този 
на съответните зонални почви. Но мощността му, както и тази на хумусния хоризонт, силно варира, 
съответно – 90-125 см и 55-70 см. Структурата на орницата е разпрашена зърнесто-праховидна, на 
подорницата – зърнесто праховидна и бучковидна, като надолу по профила постепенно преминава в 
буцесто-призматична и призматична. По механичен състав ливадн-канелените почви са обикновено 
тежко песъчливо- глинести (45-50% - физическа глина). Но поради голямото разнообразие на 
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алувиалния почвообразуващ материал и извършената нивелация на земите при изграждането на 
напоителната система, механичният състав силно се колебае – от средно песъчливо-глинест до леко 
глинест (40 – 70% - физическа глина). В съответствие с механичния състав са и останалите 
физически и физико-механични свойства. Запасеността с хумус е слаба (1,7- . 2,00% в орницата). 
Слаба е запасеността и с общ азот (пд 0,150%) и общ фосфор (под 0,100%). Почвената реакция е 
слабо кисела инеутрална. При категоризацията на ливадно-канелените почви се оказва, че по-
голямата част от съответните показатели са най-близко до тези на смолниците. Бонитетната им 
категория е пета и попадат в бонитетната група на „средно добри земи”. По пригодност те са от клас 
S2 – пригодни. Водещ, ограничаващ пригодността им фактор, е затруднената обработка („о”). 
Препоръките за подобряването им и начинът на ползването са торене, спазване на оптимални 
срокове за обработка и застъпване основно на зърнени и фуражни култури, овощни градини и лозя. 
По устойчивост на химическо замърсяване ливадно-канелените почви са от клас трети. 
  Алувиалните и алувиално-ливадни почви (31) по легендата на ФАО са определени като 
наносни (Fluvisols) почви. По площ и значение те са на челно място за общината. Алувиално-
ливадните почви заемат заливните и първите надзаливни тераси на протичащите през територията 
на общината реки – Пясъчник, Стряма и Потока; на няколкото по-малки притока, както и участъка от 
лявата тераса на р. Марица. Поради мащаба, на почвената карта не са и е невъзможно да бъдат 
показани по-тесните речни тераси и ивиците от релефни понижения, заети от алувиални и 
делувиално-ливадните почви.  
Общо и характерно за наносните почви е, че те не са свързани със зоналните климатични условия. 
Генетично това са млади почви, формирани върху алувиални отложения, близки (1-3 м) подземни 
води и под влияние на ливадна растителност. Алувиално-ливадните почви нямат оформен почвен 
профил. Същият е изключително разнообразен, пластов и с непоследователен морфологичен 
строеж, което се обуславя от разнообразието на почвообразуващия материал и периодичното 
прекъсване на почвообразувателния процес при нанасяне на нов алувиален материал. Мощността му 
е също твърде разнообразна и силно варира – най-често между 30 и 120 см. Съставен е от слабо 
развит хумусно-акумулативен хризонт (10-40 см) и следващите в дълбочина под него слабо 
хумусирани и чисти речни пластве или погребани почви. Повърхностният хоризонт е жълтеникаво-
кафяв и рохкав. Структурата му е слабо оформена и нездрава зърнесто-троховидна. Механичният 
състав е лек и също разнообразен – обикновено песъчлив и глинесто-песъчлив (физическа глина до 
20%), но не е изключено и по-тежък – средно до тежко песъчливо глинест. Изобщо това са леки, 
топли и проветриви почви, с благоприятен въздушен и топлинен режим, но поради високата 
водопропускливост и слаба влагозадържаща способност с неблагоприятен воден такъв. Запасеността 
с хумус и хранителни вещества е бедна и слаба, със съдържание на хумус в орницата под 1% и до 
2,5%. В дълбочина по профила съдържанието е незначително и се мени твърде неравномерно. 
Почвената реакция е преобладаващо неутрална и слабо алкална, с рН (в Н2Д) около 7 и малко над 7. 
Алувиалните почви, за разлика от алувиално-ливадните, се срещат само в заливните речни тераси. 
Те се намират в начален процес на почвообразуване и имат слабо оформен, слабо мощен (едва 4-18 
мм), рохкав и почти безструктурен хумусен хризонт. Механичният състав при тях е по-лек, 
запасеността с хумус е бедна, а с общ азот и общ фосфор – слаба. В резултат на съществуващата 
разлика в стойностите на част от показателите, алувиално-ливадните и алувиалните почви попадат в 
различни бонитетни категории. Първите са преобладаващо от четвърта бонитетна категория с повече 
от 60 бала, а следователно и в бонитетната група на „добрите земи”. Алувиалните почви са от пета 
бонитетна категория с по-малко от 60 бала, което ги отрежда в бонитетната група на „средно добрите 
земи”. По пригодност за земеделие алувиалните и алувиално-ливадните почви са от клас S1 – на най-
пригодните. При тях водещ, ограничаващ пригодността фактор, не е отбелязан. Съгласно същата 
класификация, те са годни за отглеждане на всички видове земеделски култури. По устойчивост на 
химическо замърсяване и алувиалните, и алувиално-ливадните са от клас пети. 
  Ливадните черноземновидни (заблатени) почви (33) имат твърде слабо разпространение в 
границите на общината. Това са три петна край южната землищна граница, в близост до устието на 
реките Пясъчник и Стряма и в лявата тераса на р. Марица. По легендата на ФАО тези почви могат да 
се приобщят към почвения тип на вертисолите – вид гливидни. Характеризират се със слаба 
диференциация, слабо мощен хумусен хоризонт (30-40 см), добре изразен илувиален хоризонт (80-
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120 см), процес на вътрешно глинясване, слаб лесиваж, тежко песъчливо-глинест до леко глинест 
механичен състав, висока наситеност по цялата дълбочина на почвения профил с бази и дълбоко 
хумусиране. Хумусното съдържание в орницата е 2-3%, а в повърхностния хоризонт на целините 
достига до 5%. В дълбочина по профила същото плавно намалява. Почвената реакция е слабокисела 
и неутрална. Ливадните черноземновидни почви са от четвърта бонитетна категория с малко повече 
от 60 бала и по този начин попадат в бонитетната група на „добрите земи”. Съгласно категоризацията 
по пригодност, тези почви са от клас S2 – пригодни и подклас S2wo, с водещи ограничаващи фактори 
преовлажняване (w) и затруднена обработка (о). Почвите са пригодни за всички култури, но след 
отстраняване на ограничаващите фактори чрез дрениране. По устойчивост на химическо 
замърсяване ливадните черноземновидни почви са от клас втори.  
  Принципно почвите в района на село Труд са с доказани високи качества и висока 
продуктивност, потвърдени и от Общинска служба по земеделие, общ. Марица (Таблица 4.3.1-3). 
 
Землище Категория земеделски земи Общо 

III IV V VI VII X дка 
с. Труд - 15247,837 13764,532 1078,709 - 15,336 30106,414 

Таблица 4.3.1-3 Размер на земеделските земи по категории и землища в община Марица 
(19.05.2009 г.) 

 
Оценка на антропогенното натоварване (баланс и структура на земеползване,поливност) 
 
Изключително благоприятните почвено-климатични условия и равнинен релеф са първата и основна 
предпоставка за сериозна, още далеч в миналото, антропогенизация на земите на територията на 
община Марица. Първоначално антропогенизацията се изразява главно в ликвидиране на 
естествената растителност и използване на земите почти изключително за земеделие, основен 
поминък на местното население и до днес. По-нататък антропогенизацията на почвите е свързана с 
начините на земеползване. Но освен за земеделие, равнинният релеф на района предлага 
изключително добри условия и възможности за извършване и развиване и на всякакъв друг вид 
дейности, които от своя страна в процеса на реализацията им предизвикват трайни или временни 
увреждания на почвите. Според класификацията на увредените земи (Инструкция № РД-00-11/13 
юли 1994 г., МЗ) същите, в зависимост от природата на увреждането, се обособяват в три класа на 
увреждане – нарушени, деградирани и замърсени. От тях най-сериозни и почти невъзвратими са 
техногенните увреждания на почвите, свързани главно с урбанизираните, промишлените, 
инфраструктурните и разни други видове стрителство, водещо не само до значителни промени на 
повърхностния почвен слой, но и до пълно разрушаване и унищожаване на почвената покривка. 
При тези обстоятелства на постоянно растяща през последните две  десетилетия динамика на 
техногенна антропогенизация балансът на земите по видове територии е твърде непостоянен и 
непрекъснато се мени. Като обект на нарушаване и отнемане на площи са основно земеделските 
земи и делът им понастоящем представлява 81,2% от територията на общината. Съгласно 
настоящия устройствен план и предвидените териториални изменения, размерът на земеделските 
земи в случая намалява с още 27 095 дка, а делът им спрямо територията на общината съответно 
пада на 71,7% . 
 
Състояние на почвената покривка замърсени почви. Източници на замърсяване 
 
Съществена особеност относно замърсяването на почвите в района на община Марица, е 
сравнително благориятното им състояние, въпреки значителното техногенно натоварване от 
наличието на 19 населени места, висока урбанизираност, застроени извън регулационните им 
граници обширни терени за промишлено- производствени и за многообразни стопански дейности; 
наличие на гъста мрежа от комуникационни, транспортни, инфраструктурни обекти и съоръжения – 
автомагистрала, главни и второстепенни пътища, жп линии, летища, газопровод, петролопровод и 
др.; комунални обекти – на първо място това са пръснатите в района регламентирани и 
нерегламентирани площадки за битови и строителни отпадъци, специализирани и обслужващи 
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складове и магазини, паркинги, бензиностанции, изоставени стопански дворове, няколко 
животновъдни комплекса и многобройните дребни лични стопанства; нарушени и неподдържани 
напоителна и отводнителна система и речни корита, чийто брегови части много често са засипани с 
отпадъци, нерегламентирани кариери за добив на инертни материали; непосредствената близост на 
гр. Пловдив; присъствие на КЦМ в низината (средно на 15 км югоизточно от общината). Съществуват 
още и други по-незначителни обекти и съоръжения от обслужващата сфера. 
 За определяне състоянието на почвите на територията на община Марица и евентуалното им 
замърсяване с тежки метали и арсен са правени през последните две десетилетия по различни 
поводи изследвания на почвени проби, взети от различни пунктове и землища. Конкретно за 
землището на село Труд, общ. Марица е изграден пункт  № 186 за импактен почвен мониторинг. В 
Таблица 4.3.1-4 са представени данни за съдържанието на тежки метали в почвената покривка на 
дълбочина 0-20 см, определени при извършен почвен мониторинг в пункт № 186 от РЛ – Пловдив 
към ИАОС София. Данните са категорични, че измерените показатели не превишават определените 
пределно допустими концентрации на замърсителите. 
 За нуждите на сравнителния анализ е възложено на независима акредитирана лаборатория 
(Лабораторен комплекс за изпитване към Аграрен университет гр. Пловдив) да извърши 
пробонабиране и анализ на тежки метали в нарочно определен пункт, намиращ се в село Труд, общ. 
Марица. От предствените данни е видно, че измерените стойности на тежки метали в почвите не 
надвишават определените ПДК. По отношение съдържанието на тежки метали може да се направи 
заключението, че са спазени определените ПДК за тези замърсители, както и че не е налице 
замърсяване на почвите с тежки метали в резултат на промишлени дейности, извършвани в 
землището на населеното място или в резултат на пренос на замърсени въздушни маси от КЦМ 
Пловдив. 
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Година 

Дълбо
чина 
пробо
взема
не, см 

рН 
Н2О 

Sn 
mg/kg 

Zn 
mg/kg 

Cd 
mg/kg 

Pb 
mg/kg 

Ni 
mg/kg 

Cr 
mg/kg 

As 
mg/kg 

 
Съответствие 

Да/Не 
ПДК Изм ПДК Изм ПДК Изм ПДК Изм ПДК Изм ПДК Изм ПДК Изм 

2004 0-20 6.0 120 11,34 200 31,88 1,0 0,083 70 9,81 50 - 180 - 25 - Да 
2005 0-20 5,8 120 15,70 200 75 1,0 0,132 70 24,9 50 52,2 180 42,6 25 4,35 Да 
2017 0-20 - 120 - 200 118,37 1,0 <1 70 17,96 50 13 180 7,36 25 <2 Да 

 
Таблица 4.3.1-4 Съдържание на тежки метали в пункт с.Труд (Почвен мониторинг 2004г. и 2005г. на ИАОС и сравнителен почвен мониторинг 

2017г.) 
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Деградирани почви (ерозирани, преовлажнени, заблатени, вкислени, засолени и пр.) 
 
Протичащите основни физически деградационни процеси в района на общината са свързани главно 
с релефа, подземните води, геоложкия строеж и човешката дейност. Поради еднообразния и 
равнинен релеф на територията на с. Труд, община Марица, почвите не са засегнати от ерозионни и 
свлачищни процеси. А тъй като земите са почти непрекъснато покрити с растителност, не са 
отбелязани и прояви на дефлация. Условия за развитие, евентуално, на ерозионни процеси могат да 
се установят единствено на отделни места по бреговите форми на реките и някои от долчините. 
 Характерни за района на общината и изобщо за Тракийската низина деградирани почви в 
миналото са: преовлажнени, заблатени, глееви и засолени. Срещат се главно край речните 
разливища и в района на оризищата. Формирани са, от една страна, в резултат на наличието на 
високи подземни води и лош отток, а от друга – вследствие прилагане на сравнително примитивна 
технология на земеделие и структура на отглежданите земеделски култури. 
Процесът на засоляване се реализира, когато силно минерализираните високи подземни води, 
периодично при засушаване, по капилярен път се покачват до пъвархността, откъдето водите се 
изпаряват, а солите остават в горните почвени слоеве.  В резултат на извършените през втората 
половина на миналия век твърде мащабни почвено-мелиоративни дейности, изразяващи се главно в 
изграждане на напоителна и отводнителна система и нивелация, процесите на заблатяване и 
засоляване са преустановени. Освен това с ползваните чисти води при напояването е постигнато и 
промиване на засолените почви. Същевременно внедрената висока агртехника, редовното 
агрохимическо обследване и научно обслужване са допринесли за качествената промяна, 
подобряване и приобщаване на същите почви към прилежащите като годни за отглеждане на всички 
видове земеделски култури (полски, зеленчукови, технически и трайни насаждения). Относно 
радиационното състояние на почвите на територията на община Марица съгласно информацията за 
извършен от Изпълнителна агенция по околна среда радиологичен мониторинг в пунктове с 
Костиево, с. Калековец и участък Трилистник, не се установява радиационно замърсяване на 
околната среда. Понастоящем, в условията на раздробени земи, изоставени обработваеми площи, 
неефективна агротехника, нарушена напоителна и отводнителна система и настъпилата обща 
разруха в земеделието, се създават и са вече налице условия за развиване отново на физически 
деградационни процеси.  
 
 Следва да се обобщи, че почвите и почвеното плодородие не са повлияни 
отрицателно от антропогенното въздействие и че почвите не са поставени в риск от 
замърсяване с тежки метали. 
 
4.4. Геоложка среда 
 
Морфо-хидрографска характеристика 
Проучваният район обхваща част от Горнотракийската низина, в частност Пловдивското поле, на 
север от р. Марица. Районът на полето е ограден от запад от Бесапарските и Овчите хълмове, от 
север – от южните склонове на Централна Средна гора, от изток – от Чирпанските възвишения и от 
юг – от р. Марица. Теренът е равнинен, с лек наклон на юг-югоизток към р. Марица. Равнинността му 
е нарушена от пресичащите го леви притоци на последната – Потока, Пясъчник, Стряма, Азмака, 
както и от многобройните отводнителни и напоителни канали. Абсолютната надморска височина на 
община марица е 140 м южно от с. Маноле и до 200 м северно от с. Строево. 
 
Геоложко-текстонска и хидрогеоложка характеристика 
Геоложки строеж 
Пловдивското поле представлява сложен грабен, запълнен от горноеоценски (приабонски), 
палеогенски и кватернерни отложения.  
Горният еоцен (приабон) е представен от две задруги – долна, моласова и горна, морска. Долната 
задруга е изградена от три хоризонта – конгломератен, песъчлив и песъчливо-аргилитен, с дебелина 
над 300 м. Това е неиздържана алтернация на пясъчници, алевролити и глини. 



Комплексна екологична оценка със здравна експертиза на: ”Централа за производство на електрическа енергия чрез 
индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл”  в имот № 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица 

 

„ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД  75

Горната задруга е представена от морски седименти – пясъчници, варовити мергели, слабо 
песъчливи варовици с обща дебелина над 350 м. 
Плиоценът е изграден от сменящи се помежду си пясъци, глини, чакъли, рядко ядчести варовици и 
въглищни задруги. Дебелината му е от 100 до над 500 м. 
Кватернерните наслаги са представени от дребни до среднозърнести полигенни чакъли с песъчлив 
запълнител, разнозърнести пясъци и лещи и прослойки от песъчливи глини и глини. Дебелината им 
е от 10 до 50 м.  
Всички гореизброени формации са покрити от почвено-растителен слой –песъчливи глини с 
растителни остатъци, хумус. Дебелината му е 0,5-1,5 м. 
 
Тектонски строеж 
Проучваният район попада в т.нар. Пловдивски грабен, който е ограничен от Маришкия дълбочинен 
разлом от юг. На север се ограничава от Средногорския хорст – антиклинорий по сноп от разседи. 
На запад се ограничава от зона на Маришкия разлом, завиващ на север, а от изток опира в 
Чирпанския праг. Грабенът е отделен от последния чрез система от разседи с посока ссз-ююи. 
Добре са проявени млади разломи по южната ограда на Панагюрско-Старозагорската ивица, които 
са свързани със съвременната сеизмична активност,какъвто е Стремският разлом, със силно 
проявление през 1928 г. 
 
Хидрогеоложка характеристика 
В хидрогеоложко отношение практическа стойност имат подземните води, привързани към 
седиментите на приабона, плиоцена и особено към кватернерните наслаги. 
От приабонските седименти могат да се ползват водите в морските варовикови пластове, които имат 
общ хоризонт на напорна вода. Необходимо е по-целенасочено и задълбочено проучване на този 
хоризонт за перспективите му за питейно и битово водоснабдяване. 
Плиоценът в Пловдивското поле има повсеместно разпространение. От хидрогеоложка гледна точка 
практическо значение имат водоносните пластове от чакъли и пясъци. Поради обстоятелството, че 
тези седименти залягат под местния ерозионен базис, водата в тях е напорна, до слабо напорна. 
Най водообилна формация е кватернерът, представен от чакъли и пясъци с тънки глинести 
прослойки. Тези наслаги са с алувиално-пролувиален и алувиален произход. Дебелината им в 
община марица е от 10 до 50 м, увеличаваща се към р. Марица. Подземните води, които са 
привързани към тази формация образуват общ водоносен хоризонт, независимо от разслояването 
му от глинестите прослойки. Долните пластове са със слабо напорни води, чието пиезометрично 
ниво се изравнява със свободното ниво на горните пластове. Филтрационните свойства на 
водоносния хоризонт са различни. Коефициентът на филтрация варира от 30 до 400 m/d. Специално 
в проучвания район е около 75 m/d. Средният коефициент на водоотдаване е около 0,23. Средната 
проводимост Т на отложенията е 1500 m2/d. 
Подземният поток северно от р. Марица е генерално на юг и се дренира от нея. Съществуват и 
многобройни отводнителни канали, които формират потоци с местно значение. Средният 
хидровличен градиент (наклон) на общия поток е 0,003, като към р. Марица намалява. 
Подземните води в района се подхранват от валежите, както и от р. Марица и притоците й. Средният 
модул на подземния отток е 7 dm/s/km2.  От всички структури и басейни в България алувиалните и 
алувиално-пролувиалните отложения в Пловдивско-Пазарджишкото поле е с най-
високаводообилност. Високото залягане на подземните води в района (1,5-3 м) под 
повърхността е наложило изграждането на многобройните отводнителни канали. В последните 
десетилетия след прокарването на водоснабдителните и канализационни съоръжения нивото на 
подземните води е спаднало. Спад се установява при интензивното ползване на водовземни 
кладенци и сондажи, както и при изземване на баластра от р. Марица и притоците й.  
Химичният състав на подземните води в Пловдивското поле е предимно от хидрокарбонатно-
калциево-магнезиев тип. В зоните на преовлажняване, заблатяване и осоляване на почвата 
(районите на оризищата) водите са хидрокарбонатно-натриеви и хидрокарбонатно-хлиродни и рядко 
хлоридно-сулфатно-калциеви. Основният тип подземни води в обследвания район има обща 
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твърдост 7-180 Н, а останалите – 15-300 Н, което ги определя като неагресивни спрямо бетона от 
портландцимент. 
В обсега на населените места, особено без канализация, водите в горния водоносен хоризонт са 
органически замърсени. При нагоряваните и напояваните с повърхности води площи се увеличава 
съдържанието на нитрати. От физико-геоложките явления и процеси най-характерните са сезонните 
замогурявания и заблатявания при разлив на реките и обилните валежи. 
Сеизмичност 
Съгласно сеизмичното райониране на страната от 1987 г. районът в обсега на община Марица е 
разположен в зона с максимален интензитет на сеизмичните процеси – ІХ степен по скалата на 
Медведев-Шпонхойер-Карник, с коефициент на земетръс Кс=0,27. 
 
4.5. Биологично разнообразие. Защитени природни територии. 

4.5.1. Растителен свят 

 

Фиг. 4.5.1-1. Биогеографски райони на България 

 
 Според геоботаническото райониране, по-голямата територия на нашата страна се отнася към 
Европейската широколистна горска област, която се характеризира с растителност на умерената 
зона, с основна коренна растителност, представена от широколистни, листопадни през зимата гори, 
предимно от европейски и европейско-азиатски произход, с преобладаване в тях на над 180 вида и 
подвида дървета и храсти. Територията, в която се намира с. Труд, община Марица, е в границите на 
Македоно-Тракийската геоботаническа провинция на България. Растителността в нея е разнообразна 
и е представена предимно от ксеротермни видове, каквито са благунът, церът, косматият дъб, 
вергилиевият дъб и келявият габър. Специфичните за провинцията видове, по които тя се обособява 
като такава, са видове растения с македоно-тракийски флорни елементи, балкански и български 
ендемити. Конкретно, територията на община Марица попада в Горнотракийския окръг на горната 
провинция и по- специално – в нейния Пловдивски геоботанически район. Понастоящем, земите в 
този район са почти само обработваеми, а в миналото са били покрити от гори на дръжкоцветен дъб. 
Този вид и сега се среща поединично и на групи, заедно с полския бряст и полския клен, формирали 
предимно мезофитни и хигромезофитни гори. На сухи места горите са били ксеротермни, съставени 
от благун и цер, а на варовити терени – предимно от космат и вергилиев дъб. Флорните елементи в 
окръга също са разнообразни. Най- многобройни са балканските ендемити от групата на македоно-
тракийските флорни елементи /48 от всичко около 80 флорни елементи/. От тях 10 вида са български 
ендемити и 38 вида са балкански ендемити. Групата на илирийските балкански еднемити е малка /10 
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вида/, а групата на степните флорни елементи е сравнително голяма. От средиземноморските 
флорни елементи има само 4 вида, а от евксинските – три вида. 
 Най-общо, територията на с. Труд, по отношение присъствието на естествената растителност 
може да се определи като много бедна, с широко разпространение на агроценози с антропогенен 
произход. Местообитанията с естествен и полуестествен произход върху общинската територия са 
по-малко от 3 %, което определя и бедното ѝ флористично разнообразие. Установени са само 5 вида 
/предимно висши водни растения/ с консервационен статус – Четирилистно разковниче /Marsilea 
quadrifolia/, дяволски орех /Trapa ndjdks/, блатна лудвигия /Ludwigia palustris/, блатен телиптерис 
/Thelypteris palustris/, прешленолистен надводник /Elatine alsinastrum/ и какички /Nimfoides peltata/. 
Горските съобщества са били почти унищожени / общ. Марица има една от най-ниските лесистости за 
страната – 1,4 – 1,7 % от територията й/, като площта на естествените и полуестествените гори не 
надвишава 0,9%. Те са съставени от цер, благун и на места от дръжкоцветен дъб и полски бряст. В 
тях добре са представени и родове орхидеи с висок консервационен статус /Orhis,Cephalantera,Ophris, 
Platantera/. По някои острови на р.Марица има малки остатъци от лонгозни гори, които имат 
консервационно значение и техните хабитати са защитени на 100% съгласно ЗБР и Директива 92/43 
на ЕС. Според основните критерии за определяне на консервационната стойност на хабитатите /ЗБР 
и Директива 92/43 на ЕС/, на територията на общината се срещат 7 типа хабитати, формирани от 
определени растителни съобщества, които обаче са доста фрагментарни и с малка площ. Те са : 

 Гръцко - балкански съобщества от степен тип с участие на ароматни растения /Helleno- 
Balkanie savory steppes/; 

 Континентални влажни ливади /Continental humid meadows/; 
 Смесени ясеново-елшови влаголюбиви групировки край реките /Stitchwort ash-alder woods/; 
 Крайбрежни лонгозни гори в България /Coastal Bulgarian longos forests/; 
 Тревни съобщества на Chrysopogon & Asphodelus; 
 Полубориални естествени стари гори от листопадни видове /Quercus, Ulmus,Fraxinus, Tilia, 

Carpinus, Acer/. 
Както беше посочено по-горе, община Марица има една от най-малките лесистости в страната – 1,7 
% от общата ѝ площ. На нейната територия са оцелели само четири малки широколистни естествени 
гори с обща площ 577 ха: 

· северно от с. Трилистник – масив от 136 ха; 
· северозападно от с. Труд – масив от 135 ха; 
· североизточно от с. Калековец – масив от 52 ха; 
· източно от с. Граф Игнатиево – масив от 48 ха. 

Най-голямо значение по отношение на консервационната им стойност имат горските масиви: 
 при с. Трилистник /площ 136 ха/, с преобладаващ състав от летен дъб, дребнолистен бряст, 

сребриста липа, обикновен габър, глог и акация; 
 при с. Труд /площ 135 ха/, с преобладаващ състав от космат дъб, летен дъб, дръжкоцветен 

дъб, бряст, аморфа, глог и акация /. 
Въпреки малките си площи, тези две малки гори съхраняват горски хабитати с висока консервационна 
стойност, защитени от ЗБР /приложение 1 и Директива 92/43, Приложение 1/. 
 
Разпространение на някои видови съобщества лечебни растения.  
На територията на община Марица билковите растения са от следните групи: 

 рудерални и плевелни – срещат се предимно в обработваемите площи и селищата; 
 лечебни растения, срещащи се в териториите на горския фонд, а той се намира основно в 

землищата на селата Калековец, Маноле, Трилистник и Строево ; 

 хидро и хигрофитни лечебни растения, срещащи се основно във и около водните площи, 
водните течения и каналите. 

Село Труд не е сред населените места в общината, с разпространение на лечебни разстения. 
От извършени до сега проучвания е установено, че тъй като територията на община Марица в 
основната си част е с характер на типична агроценоза, тя не е подходяща за масово развитие и 
събиране на диворастящи билки, с изключение на тези от плевелен тип. 
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Отделни петна от растителни съобщества лечебни растения са установени в различни части от 
територията на община Марица: 

 Кленови /Aceraceae/ - срещат се ограничено в покрайнините на широколистните гори до 
селата Строево и Трилистник; 

 Лаваницови /Alismataceae/ - срещат се в застоялите води на водоемите до с. Труд и в 
неизползваемите поливни канали на територията на цялата община; 

 Сенникоцветни /Apiaceae/ - от това семейство се срещат осем вида, които са установени 
масово по пасищата около селата Маноле, Скутаре, Рогош, Калековец, Костиево , Бенковски, 
Ясно поле, Динк, Войсил и др.; 

 Змиярникови /Araceae/ - установено е повсеместно разпространение във всички широколистни 
гори и храсталаци на територията на общината; 

 Аралиеви /Araliaceae/ - срещат се в горите по поречието на р. Стряма – при селата Калековец, 
Трилистник, Маноле, и др.; 

 Сложноцветни /Asteraceae/ - от това семейство са установени 17 вида, които се срещат по 
цялата територия на общината в регулация /в селищната територия/ и извън регулация/ по 
пасища, селски мери, край огради и др./; 

 Брезови / Betulaceae/ - черната елша е разпространена по коритата на реките Марица и 
Стряма, а брезата – в озеленените площи на селищата. 

 Грапаволистни /Borraginaceae/ - от това семейство се срещат основно пет вида като плевели и 
бурени по територията на цялата община; 

 Кръстоцветни /Brassicaceae/ - установени са осем представителя на това семейство, които се 
срещат като плевел или бурен по всички насаждения и култури в селищната и 
извънселищната територия ; 

 Бъзови /Caprifoliaceae/ - видовете от това семейство са разпространени на територията на 
цялата община, включително и в регулацията на селищата; 

 Карамфилови /Caryophyllaceae/ - видовете от семейството /два/ са установени на територията 
на цялата община по окопните култури, житните и в регулацията на селищата. 

 Целастрови /Celastraceae/ - срещат се нарядко в обраствания по поречието на р.Стряма и в 
гората между селата Труд и Строево; 

 Дрянови /Cornaceae/ - срещат се нарядко в обрастванията по реките Марица и Стряма, а също 
и в горите около Калековец, Маноле, Строево и Трилистник; 

 Бобови /Fabaceae/ - установени са от семейството девет вида, които се срещат масово на 
територията на цялата община по пасища, селски мери, пустеещи обработваеми земи, 
включително и в регулацията на селищата; 

 Здравецови /Geraniaceae/ - видовете са широко разпространени на територията на общината, 
включително и в регулацията на селищата, където се култивира масово в дворовете като 
декоративно растение; 

 Конскокестенови /Hippocastanaceae/ - видът е залесяван в парковете на почти всички селища 
в общината; 

 Устноцветни /Lamiaceae/ - от семейството на територията на общината са установени седем 
вида, които са разпространени на територията на общината – в горския фонд около с. Маноле и 
Трилистник, около водоемите при с. Труд и Войводиново, по умерено влажни места в землищата 
на селата Радиново, Костиево, Маноле, Желязно,около чешми, кладенци и в регулацията на 
селищата. Естествено разпространение на територията на общината имат и още много други 
растителни видове от различни семейства. За биологичното разнообразие на растителността на 
територията на общината допринасят и изкуствено създадените озеленени площи на територията 
на селищата. Те нямат голяма площ – заемат едва 1,23% от селищната територия, но са важен 
фактор, характеризиращ средата за обитаване. Със сравнително високо площно участие на 
озеленените терени в селищната територия се отличават селата Труд /9,71 % от общата 
територия/ и Динк /6,07% от общата селищна територия/. С по-малко и приблизително еднакво 
участие озеленените площи присъстват в селищната територия /от 1,3 до 1,8 %/ на селата Войсил, 
Бенковски, Царацово, Трилистник, Ясно поле, Строево, Крислово. Преобладаващо участие в 
озеленените площи на селищата на общината, имат декоративните широколистни растителни 



Комплексна екологична оценка със здравна експертиза на: ”Централа за производство на електрическа енергия чрез 
индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл”  в имот № 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица 

 

„ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД  79

дървесни и храстови видове. За отбелязване е, че тяхното присъствие на терени за ограничено 
обществено ползване като училищни дворове, здравни заведения, площадни пространства, 
обществени центрове, гробищни паркове и др. е сравнително ниско, което не отговаря на 
нормативните изисквания. Като места за съсредоточаване на флора на територията на общината 
могат да се посочат и декоративните и овощни насаждения в частните имоти, изолационните 
пояси край някои от бившите стопански дворове и транспортни коридори, стихийното 
самозалесяване в близост до каналите от националната и вътрешната мрежа от напоителни 
канали, овлажнените и непригодни за селскостопанска дейност изоставени терени, трайните 
насаждения от овощни масиви, активно стопанисвани до 1990г. и др. В тези извънселищни 
територии с дървесна и храстова растителност основните дървесни видове са предимно топола, 
върба, елша, акация и различни видове дъбове. 

Съгласно чл. 109 от Закона за биологичното разнообразие на територията на община Марица  са 
обявени като защитени вековни и забележителни дървета: 

 вековни дървета – зимен дъб в землището на с. Труд, обявено със Заповед №1395 
/27.03.1950 г./; 

 вековни дървета – летен дъб /6 броя/ в землището на с. Трилистник, обявени със 
Заповед № РД 859/26.11. 2008 г. на МОСВ. 

 

4.5.2. Животински свят 
 
  Община Марица и в частност с. Труд, е много бедна откъм присъствие на естествена 
растителност – едва 2% от територията на общината и широко разпространение на агроценози. Това 
обстоятелство определя ниската постоянна фаунистична населеност, силно обедняване на фауната, 
херпетофауната и орнитофауната. Херпетофауната е пострадала силно от интензивното селско 
стопанство. Някои видове, които са традиционни като жълтокоремата бумка, жабата дървесница, 
големия стрелец не са често срещани, а сухоземните костенурки са почти напълно унищожени. 
Орнитофауната е силно повлияна от липсата на подходящи местообитания с изключение на малките 
по площ оазиси естествена растителност по островите на р.Марица и малките петна от широколистни 
гори в района на селата Трилистник и Труд. 
От друга страна наличието на обширни оризови полета е допринесло за развитието на богато 
орнитологично разнообразие. Силно намалелите площи на оризовите полета (почти една втора) през 
последните 20 години са допринесли за намаляване на числеността на орнитофауната. Типичната 
бозайна фауна е бедна (описани са 21 вида) и изцяло е повлияна от огромните площи агроценози и 
минимален процент хабитати. 
Независимо от силната антропогенна намеса и липсата на подходящи местообитания, на 
територията на общината се срещат видове с консервационен статус, тествани по пълния комплект 
консервационни инструменти, валидни за националното, европейското и международното 
природозащитно законодателство.  
Бозайници  В консервационно отношение заслужават внимание местообитанията на видрата и 
пъстрия пор. За последния няма данни за постоянни местообитания. 
Птици  Наличието на ландшафтни комплекси с консервационна значимост – влажни зони и оризища в 
поречието на р. Марица, се наблюдава едно задоволително ниво на орнитологично разнообразие. На 
територията на общината са установени 240 вида птици. Част от тях са инцидентни прелетници и не 
са свързани трайно с местообитанията. За 197 вида птици се установи консервационен статус по 
всички 14 национални и европейски консервационни инструменти. От тях 30 вида са селектирани по 
определени критерии с висок консервационен статус. С най-висок приоритет за опазване са: малък 
корморан, голям воден бик, голяма бяла чапла, черен щъркел, блатна сова, синявица, брегова 
лястовица. 
Земноводни и влечуги  Само няколко вида заслужават консервационни усилия. Почти за изчезнали 
се считат два вида костенурки. Пъстрият смок е ограничен в точкови изолирани ареали. 
Риби  Изброени са 9 вида с висок консервационен статус: распер, маришки морукаш, маришка мряна, 
горчивка, голям щипок, балкански щипок, сом, змиорка, мраморно попче. 
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Безгръбначни Информацията за тях е крайно недостатъчна. Установени са само 4 вида с 
консервационен статус. 
 

4.5.3. Защитени природни територии  
  
 В пределите на община Марица попадат 7 защитени зони / ЗЗ / по Натура 2000. Четири от тях 
са обявени по Директивата за местообитанията, а три от тях по Директивата за птиците:  
 

 по Директивата за местообитанията: 
1. ЗЗ Трилистник с код BG 0000289; 
2. ЗЗ Река Стряма с код BG 0000429; 
3. ЗЗ Пяскъчник с код BG 0000444; 
4. ЗЗ Река Марица BG 0000578; 
 

 по Директивата за птиците: 
1. ЗЗ Оризища Цалапица с код BG 0002086; 
2. ЗЗ Рибарници Пловдив с код BG 0002016; 
3. ЗЗ Марица Пловдив с код BG 0002087 
 

 Две от зоните са от тип А /по Директивата за птиците/ - Оризища Цалапица и Рибарници 
Пловдив; три от зоните са от тип К/ЗЗ по Директивата за местообитанията, която припокрива ЗЗ по 
Директивата за птиците/ - Река Стряма, Река Пясъчник и Река Марица; една е тип Е/ЗЗ по 
Директивата за местообитанията, която съдържа ЗЗ по Директивата за птиците/ - Трилистник и една, 
която е тип J/ЗЗ по Директивата за птиците, която припокрива ЗЗ по Директивата за 
местообитанията/. 
 
ЗЗ Река Пясъчник BG 0000444 
 
Защитена зона BG 0000444 „Река Пясъчник“ за опазване на природните местообитания, е Приета с 
Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министъра на околната среда и водите, ДВ, бр. 21/2007 г. Общата 
площ на защитената зона е 1879.97 ha, със средна надморска височина от 252 m. Защитената зона 
представлява река, свързваща язовир Пясъчник с река Марица. Река Пясъчник е малка, с тръстики в 
някои места, с крайречна растителност и граничи с обработваеми земи и гори. Зоната се намира в 
непосредствена близост с рибни езера, предложени също за включване в екологичната мрежа Натура 
2000. Зоната е застрашена от разчистване на речните корита (от дървета и пясък), от кариерен 
добив, нерегламентирана сеч и бракониерство.  
Връзка с други ЗЗ от НАТУРА 2000: 
Защитената зона има и връзка със следните други обекти по Натура 2000, посочени в следващата 
таблица: 

 
 
Предмет и цели на защитената зона съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР: 
 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните 
популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; 
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  Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, 
предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези 
местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.  

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни 
местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в 
рамките на защитената зона. По класове земно покритие площта на се разпределя в следните групи: 
 

 
 
Природни типове местообитания предмет на опазване в защитената зона 
 
В стандартния формуляр като обекти на охрана в границите на защитената зона са включени 
следните типове местообитания от Приложение І на Директива 92/43 ЕЕС: 
 
Природни типове местообитания предмет на опазване в ЗЗ „Река Пясъчник“ BG 0000444 
 

 
 
Целеви животински видове, предмет на опазване в защитената зона 
В стандартния формуляр на защитената зона са предложени за опазване следните животински 
видове, за които още няма заповед съгласно чл.12. от ЗБР, както следва: 
 

ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.2009/147/ЕЕС 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна Миграционна 

П
Оценка 

ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зиму Преми Попул. Опаз Изолир Цял.Оц. 
A097 Falco vespertinus    P     

Вечерна ветрушка 
A023 Nycticorax nycticorax        

Нощна чапла 
A022 Ixobrychus minutus  R(4-6p)  C D    

Малък воден бик 
A026 Egretta garzetta    C (80-

100i) 
    

Малка бяла чапла

A027 Egretta alba    C     

Г оляма бяла чапла 
A029 Ardea purpurea    V     

Ръждива чапла 
A030 Ciconia nigra  C(0-1p)  R D    

Черен щъркел 
A031 Ciconia ciconia  C(8-

15p) 
 C D    

Бял щъркел 
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A032 Plegadis falcinellus    V     

Блестящ ибис 
A034 Platalea leucorodia    V     

Бяла лопатарка 
A072 Pernis apivorus    P     

Осояд 
A080 Circaetus gallicus    R(2-6i)     

Орел змияр 
A082 Circus cyaneus   C(5-

I5i) 
C     

Полски блатар 
A403 Buteo rufinus  R(1-2p)  R D    

Белоопашат мишелов 
A429 Dendrocopos syriacus P    D    

Сирийски пъстър кълвач 
A075 Haliaeetus albicilla   R      

Белоопашат морски орел 
A098 Falco columbarius   P      

Малък сокол 
A122 Crex crex  P   D    

Ливаден дърдавец 
A135 Glareola pratincola    V(4-

16i) 
    

Кафявокрил огърличник 
A193 Sterna hirundo    P     

Речна рибарка 
A224 Caprimulgus europaeus  P  P D    

Козодой 
A229 Alcedo atthis  C(5-

10p) 
 C D    

Земеродно рибарче 
A231 Coracias garrulus  P  P D    

Синявица 
A246 Lullula arborea P    D    

Г орска чучулига 
A338 Lanius collurio  C(20-

30p) 

 C D    

Червеногърба сврачка 
A339 Lanius minor  C(6-

10p) 
 C D    

Черночела сврачка 
A393 Phalacrocorax pygmeus   C(200-

300i) 
C     

Малък корморан 
A402 Accipiter brevipes    V     

Късопръст ястреб 
A024 Ardeola ralloides    V(5-

10i) 
    

Гривеста чапла 
A089 Aquila pomarina  V(0-1p)  C D    

Малък креслив орел 
A081 Circus aeruginosus   C(5-

10i) 
C     

Тръстиков блатар

 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са, включени в Приложение I на Дир-
2009/147/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна

Попул. 

Миграционна 
П

Оценка

ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. ПремиПопул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

A251 Hirundo rustica  C   D    
Селска лястовица

A249 Riparia riparia  V   D    
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Брегова лястовица

A247 Alauda arvensis  C   D    
Полска чучулига 

A244 Galerida cristata  C   D    
Качулата чучулига

A218 Athene noctua  C(5p)       
Домашна кукумявка

A230 Merops apiaster  C(10-

40p) 
 C D    

Обикновен пчелояд

A162 Tringa totanus   V V     
Малък червеноног водобегач 

A269 Erithacus rubecula  P   D    
Червеногръдка 

A382 Emberiza melanocephala  P(2-

10p) 

  D    
Черноглава овесарка 

A214 Otus scops  C(10-

20p) 
  D    

Чухал 

A235 Picus viridis C    D    
Зелен кълвач 

A271 Luscinia megarhynchos  C   D    
Южен славей 

A278 Oenanthe hispanica  P   D    
Испанско каменарче 

A283 Turdus merula C    D    
Кос 

 Turdus philomelos         

A285 Поен дрозд   P  D    
A383 Miliaria calandra  C   D    

Сива овесарка 

A363 Carduelis chloris  C       
Зеленика 

A360 Fringilla montifringilla  P P      
Планинска чинка 

A359 Fringilla coelebs  C(20-

30p)

  D    
Обикновена чинка

A161 Tringa erythropus   C(5-

15i) 
C

    
Голям червеноног водобегач 

A008 Podiceps nigricollis   
R 

     
Черноврат гмурец

A329 Parus caeruleus  
C 

  
D 

   
Син синигер 

A017 Phalacrocorax carbo   C(100-

150i)
C

    
Г олям корморан 

A004 Tachybaptus ruficollis    C     
Малък гмурец 

A028 Ardea cinerea   C(30-

50i) 

C     
Сива чапла 

A005 Podiceps cristatus   
R C

    
Голям гмурец 

A053 Anas platyrhynchos   C C     
Зеленоглава патица 

А039 Accipiter nisus 
P(2-4p)

 
5-6i C D 

   
Малък ястреб 

ЖБГ Buteo buteo C(2-4p)  10-
20i 

C D    
Обикновен мишелов 
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A099 Falco subbuteo    P     
Орко 

A113 Coturnix coturnix  C   D    
Пъдпъдък 

А095 Rallus aquaticus  P   D    
Крещалец 

А138 Gallinula chloropus C(10-

15p)

 
C 

 
D 

   
Зеленоножка 

A125 Fulica atra   C(40-

60i) 

C     
Лиска 

A136 Charadrius dubius  
R(4-8p)

  D    

Речен дъждосвирец 
Ю96 Falco tinnunculus 

C(1-3p)
 

4-5i 
 

D 
   

Черношипа ветрушка 

 
 

БОЗАЙНИЦИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна

Попул. 

Миграционна 
П

Оценка 

ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. ПреминПопул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1352 
Canis lupus Европейски вълк 

P 
   

D 
   

1355 
Lutra lutra Видра 

1-2i 
   

C A C B 

1323 
Myotis bechsteini Дългоух нощник 

P 
   

D 
   

1316 
Myotis capaccinii Дългопръст 
нощник 

P 
   

D 
   

1335 
Spermophilus citellus Лалугер 

V 
   

C B C C 

2635 
Vormela peregusna Пъстър пор 

P 
   

C B C B 

 
 

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

КОД 
ИМЕ (на български) Местна

Попул. 

Миграционна 
П

Оценка 

ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. ПреминПопул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1188 
Bombina bombina 

P 
   

C A C B 
Червенокоремна бумка 

1279 Elaphe quatuorlineata P 
   

C A C B 
Ивичест смок 

1220 Emys orbicularis C 
   

C A C B 
Обикновена блатна костенурка 

1219 
Testudo graeca 

P 
   

D 
   

Шипобедрена костенурка 

1217 
Testudo hermanni 

P 
   

D 
   

Шипоопашата костенурка 

1171 
Triturus karelinii 

P 
   

C A C B 
Голям гребенест тритон 

 
 
РИБИ, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC

КОД ИМЕ (на български) Местна

Попул. 

Миграционна 
П

Оценка

ИМЕ (на латински) Размн. Зимув. ПреминПопул. Опазв. Изолир. Цял.Оц.

1137 Barbus plebejus C    C B C B 
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Маришка мряна 

1134 Rhodeus sericeus amarus C    C A C B 

Европейска горчивка 

 
 

БЕЗГРЪБНАЧНИ, включени в Приложение 
IIна Д иректива 92/43/EEC 

КОД ИМЕ (на български) Местна Миграционна 
П

Оценка 
ИМЕ (на латински) Попул. Размн. Зимув. ПреминПопул. Опазв. Изолир. Цял.Оц. 

1032 
Unio crassus 

R 
   

C B C B 
Бисерна мида 

1088 
Cerambyx cerdo 

R 

   

C B C B 
Обикновен сечко 

1083 Lucanus cervus R 
   

C B C B 
Бръмбар рогач 

1089 Morimus funereus R 
   

C B C B 
Буков сечко 

1087 
Rosalia alpina 

R 
   

C B C B 
Алпийска розалия 

 
                   
  В границите на защитената зона се забранява: 

1. Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи 
дървета) при ползването на земеделските земи като такива; 

        2. Забранява се залесяването на ливади, пасища, както и превръщането им в обработваеми 
земи и трайни насаждения; 
       3. Забранява се подмяната на крайречните гори от местни дървесни видове с неместни такива на 
разстояние до 50 м от границите на водните обекти; 
      4. Забранява се извършването на сечи в култури от тополи без последващо залесяване; 
      5. Забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност; 
      6. Забранява се косенето на тръстика в периода от 1 март до 15 август; 
      7. Забранява се отстраняването на водна и влаголюбива растителност в каналите, по бреговете и 
дигите на басейните през периода на гнездене от 1 март до 31 юли 
 
Уязвимост 
 
 „Река Пясъчник”, с код BG 0000444 е защитена зона от тип К - Защитена зона по Директива за 
местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците. Зоната е уязвима от 
замърсяване на водите, наводнения, изграждане на пътища, лов, риболов, както и изсичане на 
крайречна растителност, които биха могли да окажат негативно въздействие върху местообитанията. 
Различните дейности могат да окажат различни по интензивност и въздействие влияния върху 
защитената зона. Дейности извършвани в зоната, които имат отрицателно въздействие върху нея са: 
използване на пестициди; заустване на непречистени отпадъчни води, залавяне с капани, отравяне; 
бракониерство; изхвърляне на битови отпадъци; замърсяване на водите; сметища, възстановяване 
на земи и пресушаване; изменения в хидрографските функции; изхвърляне на отпадъци, отлагане на 
наноси в каналите; ерозия; диги, насипи, изкуствени плажове – дейност с висок интензитет на 
отрицателно въздействие. Дейности извършвани извън зоната, които биха могли да окажат 
отрицателно въздействие върху нея са: реорганизация на селскостопански земи; използване на 
пестициди; култивация - дейност с висок интензитет на отрицателно въздействие. 
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4.6. Ландшафт 
 4.6.1 Кратко описание на структурата и функционирането на ландшафтите в 
разглеждания район 
  
 Предмет на разглеждане е землището на с.Труд, общ. Марица. Надморската височина на 
населеното място е около 175 m. Според последното ландшафтно райониране на България /П. 
Петров, 1997 г./, територията на община Марица попада в Междупланинската зонална ландшафтна 
област на южнобългарските низини и ниски планини и конкретно – в нейната Горнотракийска 
ландшафтна подобласт. 
Ландшафтообразуващи фактори. Ландшафтният облик на територията на община Марица е 
определен от предимно низинния й релеф, с долинни разширения и ограничени по площ хълмисти 
земи, при средна надморска височина от 110 до 180 м /средно за общината – 170 м/. Релефът има 
слаба разчлененост и контрастност. Самата низина, където се намира територията на общината и по 
чиято най-ниска част е разположена долината на р. Марица, от север е оградена от склоновете на 
Средна гора, а от юг – от склоновете на Родопите. Съвременно формиралият се ландшафт е под 
влияние на преходно-континенталния климат със средиземноморско влияние, което е най-силно 
изразено по отношение режима на валежите. Развитието на земеделието, въпреки засушливостта, 
високите летни температури и малките валежи в областта е облагодетелствано от високата въздушна 
влажност, като е установено, че изпарението е съизмеримо с падналия валеж. Друг благоприятен 
фактор е обилността на грунтовите и напорни подземни води, които са с най-голям дебит в 
Горнотракийската низина. Не по-малко значение за формирането на съвременния облик на 
ландшафта имат и повърхностните води – реки, речни течения, открити водни площи и напоителни 
канали с оризища, които придават на територията една уникална визия. Земеделските земи са най- 
голямото богатство на общината, с оглед преобладаващите на нейната територия алувиални, 
ливадни и алувиално-ливадни почвени типове. Много малка част от обработваемите земи са с 
некачествени и непригодни за земеделие почви /песъчливи, преовлажнени и засолени/. 
Плодородието на почвите е определило селскостопанския характер на поминъка на местното 
население, а това от своя страна е довело днес до пълно преобразуване на естествения ландшафт 
вследствие на човешката дейност. Резултат от този процес е и съдбата на съществувалите на тази 
територия в по-далечни времена равнинни горски съобщества от полски бряст, благун, цер и 
дръжкоцветен дъб, както и лонгозните гори по водните течения и особено по р. Марица. Днес от тях 
не е останало почти нищо – територията на общината е с една от най-ниските лесистости в страната 
– 1,4- 1,7 %. За сметка на това висшата водна растителност, която се е развила във влажните зони, 
се отличава с голямо разнообразие, а някои от срещаните видове са с консервационна стойност 
/дяволски орех, блатна лудвига, блатен телиптерис, прешленолистен надводник и какички/. 
Унищожаването на горите и превръщането им в обработваеми площи е довело до силно обедняване 
на фауната, херпетофауната и орнитофауната. 
 
Урбогенен ландшафт.  
Благоприятните климатични и почвени условия за развитие на земеделието е довело до възникване 
на гъста мрежа от селища на територията на община Марица, които са сравнително равномерно 
разположени. Те имат характерния за полските села селищен ландшафт – сравнително голяма по 
площно присъствие улична мрежа, нискоетажно застрояване за фамилно жилищно обитаване, за 
обществено обслужване и за производствени нужди. В крайселищните територии обликът на 
ландшафта се оформя от големи по площ имоти с овощни и зеленчукови насаждения и все-повече 
увеличаващи се по територия производствени и логистични зони, преди всичко на терените на 
бившите селскостопански дворове, основно край селищата в близост до гр. Пловдив, по главните 
пътни връзки. Средноетажно жилищно строителство има единствено в селата Граф Игнатиево, Труд 
и Трилистник, а в селата Желязно, Динк, Маноле, Ясно поле, Строево, Войсил и Костиево елементите 
на урбанизирания ландшафт имат по-ограничено присъствие. 
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Сам по себе си урбогенният ландшафт на селището на територията на с. Труд, община Марица не 
създава сериозни екологични проблеми с изключение на проблема за пречистването на отпадъчните 
води от тях, които влияят върху чистотата на подземните и повърхностните води. Отрицателно 
въздействие върху облика на ландшафта имат и нерегламентираните сметища /„временни площадки 
за сметосъбиране”/ край селището, които са хаотично разпръснати и замърсяват както околните 
територии, така и подпочвените води.  
 
Техногенен инфраструктурен ландшафт. 
 От разположените елементи на техническата инфраструктура на територията на община Марица 
ясно личи, че те за сега все още са тясно обвързани и подчинени на една пространствена 
организация, играеща роля на сателитна територия на втория по големина град в България – гр. 
Пловдив. Характерно за територията на община Марица е, че тази разновидност на антропогенния 
ландшафт също много съществено присъства почти на цялата й територия и много активно влияе 
върху съвременния облик на ландшафта, като образува една доста гъста инфраструктурна мрежа. На 
първо място тук трябва да се посочи отсечката от магистрала „Тракия”, която почти разполовява 
територията на общината и е един съществен фактор за възникването на някои екологични и 
устройствени проблеми. Към нея трябва да се прибави и вътрешната мрежа от пътища между 
селищата в общината и в основните посоки - Пловдив, Карлово, Съединение, Стрелча, Брезово, 
Чирпан и др., както и селскостопанските пътища без настилка /те също имат определяща роля за 
формирането на техногенния инфраструктурен ландшафт/. През територията на общината минават 
натоварените жп коридори между София и Бургас, Пловдив и Карлово и Южна и Северна България, 
които определят облика на ландшафта край техните сервитути. Не по-малко влияние върху 
антропогенния облик на ландшафта оказват и електропроводите за високо напрежение, които също 
формират надземни инфраструктурни коридори – 400 кV далекопровод „Марица” преминава през 
землищата на селата Крислово, Желязно, Калековец, Войводиново и Рогош, а 110 кV далекопровод – 
през землищата на селата Динк, Труд и Граф Игнатиево. 
 
Агрогенен ландшафт 
Селскостопанските /агрогенни/ ландшафти са с основно присъствие. Както беше посочено по-горе, 
ландшафтът на почти цялата територия на община Марица се определя от приоритетното развитие 
на земеделието. Основната част от земите са обработваеми /ниви, зеленчукови и овощни градини, 
оризища и малко лозя/ и необработваеми/ мери, пасища, ливади, дерета и оврази/. Обликът на 
селскостопанския ландшафт се допълва от изоставени рибарници, действащи и изоставени 
селскостопански съоръжения, предимно изоставени елементи от напоителната система в района 
/републиканска и вътрешна мрежа от канали/, както и от естествените водни течения /реки, дерета, 
оврази, разливи и устия/. Антропогенното въздействие, с резултат формиране на нарушени 
територии главно при добив на инертни строителни материали от коритата на реките, има 
сравнително незначително присъствие на територията на общината /0,31% от общата ѝ площ/. 
Характерно за агрогенния ландшафт на територията на община Марица е инфраструктурата за 
отглеждане на традиционната за района култура – ориза. Тя създава площен растер и обвързаност 
на землищата на селата Войсил – Строево, Граф Игнатиево, Скутаре, Рогош и Маноле. Независимо 
от силната антропогенна намеса при преобразуване облика на ландшафта на територията на община 
Марица, все още в рамките на териториите с агрогенен ландшафт съществуват ландшафтни 
комплекси, които имат както ландшафтооформяща, така и консервационна значимост. Те 
представляват потенциал за бъдещо разнообразяване на сравнително монотонния агрогенен 
ландшафт и за създаване на възможности за опазване и обогатяване на биологичното разнообразие. 
Конкретно към тези ландшафтни комплекси с консервационно значение могат да се посочат следните 
разновидности : 

 Оризища. В момента по-голямата част от тях не функционират, но като оводнени площи те 
формират специфичен облик на ландшафта и спомагат за подобряване на микроклимата и 
създаване на жизнена среда за орнитофауната. С Решение № 122/ 02.03.2007 г., „Оризища 
Цалапица”са обявени за защитена зона за опазване на дивите птици с код BG0002086; 
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 Напоителни канали. Тяхното състояние е в пряка връзка с функционирането на оризищата и 
с оформянето на уникалния агрогенен ландшафт на територията на община Марица – 
наличие на гъста мрежа от напоителни канали и обвързани с тях малки водни площи с 
различно предназначение /напояване, рибовъдство, спортен риболов и др./. По-голямата част 
от тези канали на настоящия етап не се ползват, но като ортогонални обраствания с 
растителност, с обемно въздействие сред равното поле, те също участват по своеобразен 
начин в облика на агрогенния ландшафт; 

 Ливади и пасища. Тяхната площ е сравнително малка на територията на общината поради 
стремежа непрекъснато да се увеличават обработваемите площи. На фона обаче в момента 
на пустеещи обработваеми земи визуалното им присъствие в облика на ландшафта е 
забележимо и внася разнообразие в аграрния ландшафт.  

 Реки, язовири и рибарници. Като елементи на селскостопанския поминък на територията на 
община Марица, тези водни течения и площи имат същественозначение за облика на 
ландшафта, но през последните години повечето от тях са изоставени и не се поддържат. Със 
същото Решение цитирано по- горе, като защитени зони по опазване на дивите птици са 
обявени „Марица Пловдив” с код BG0002087, „Рибарници Пловдив” с код BG0002016 и като 
защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна – „Река 
Марица” с код BG0000578, „Трилистник” с код BG0000289, „Река Стряма” с код BG0000429 и 
„Река Пясъчник” с код BG0000444. 

 
Дендрогенен ландшафт 
Горските територии, които формират дендрогенния ландшафт в границите на община Марица са 
само 630,7 ха, което прави 1,84% от нейната територия. Както беше посочено по- горе, в резултат от 
човешката дейност и стремежа да се използват благоприятните условия за развитие на земеделието, 
почти всички гори на територията на община Марица са унищожени. По тази причина, сега гори за 
дърводобив няма, а останалите малки горски площи по своето предназначение са: защитни гори, 
рекреационни гори, дивечовъдни стопанства и поляни, обрасли с храсталаци на земи от горския 
фонд. В този смисъл, участието на дендрогенния ландшафт във формиране ландшафтния облик на 
територията на общината е незначително. Като се вземе предвид, че горите и особено полските имат 
съществена естетическа, екологическа и ландшафтоформираща роля, тук трябва да се споменат 
няколко все още съществуващи ландшафтни комплекса на дендрогенния ландшафт с 
консервационно значение: 

 Все още запазените полски горски масиви при с. Трилистник и с. Труд, съставени от 
широколистни дървесни видове – космат дъб, летен дъб, дръжкоцветен дъб, дребнолистен 
бряст, сребриста липа, габър, глог и акация. Това са останали „острови” от съществувалата 
някога горска растителност по тези земи, които на настоящия етап имат съществена 
консервационна значимост и общият устройствен план на общината ще трябва да гарантира 
тяхното съществуване и в бъдеще. Със Заповеди на МОСВ, вековни екземпляри от зимен и 
летен дъб са обявени за забележителни вековни дървета съгласно чл. 109 от Закона за 
биологичното разнообразие; 

 Запазени влажни горски съобщества на няколко малки острови в река Марица, по границата 
на общината. По всяка вероятност те са остатъци от съществувалите тук в миналото лонгозни 
гори. 

 Поречия на водни течения на територията на община Марица. По техните брегове и временно 
заливани от високите води острови има обраствания с влаголюбиви дървесни и храстови 
видове, които визуално оформят красиви обемни меандри от растителност сред равнинния 
монотонен селскостопански ландшафт.  

 
Визуално възприемане, устойчивост и динамика на ландшафта. Фактът, че територията на 
община Марица е с равнинен релеф, показва, че визуалното възприемане на ландшафта е силно 
ограничено по отношение на пространствения обзор. Естетическото въздействие от обработваемите 
селскостопански територии, заети с различни култури, през последните години е силно понижено от 
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присъствието на изоставени и буренясали терени, неизползвани оризища и канали. Все по-
интензивното урбанизационно присъствие със складови и производствени терени и сгради, и 
прилежащата им инфраструктура в извънселищните крайпътни територии на общината, които са в 
близост до гр. Пловдив, постепенно превръщат агрогенния ландшафт в урбогенен и техногенен 
инфрастуктурен. В този смисъл, в тази част от общинската територия обликът на ландшафта се 
отличава с нестабилност и динамика на изменчивост. В останалата част от територията на 
общината, агрогенният ландшафт е устойчив и не е застрашен от урбанизационни промени. 
 
4.7. Исторически и културни паметници 

Културно-историческото наследство на общ. Марица е голямо. Обявените и декларирани паметници 
са от “регионално” и “местно” значение. Като се има предвид, че природният потенциал на 
територията за нуждите на отдиха и туризма са ограничени, то културно-историческото наследство в 
общината може да се превърне в един от основните туристически ресурси. Обектите със статут на 
“Паметник на културата”, локализирани върху територията на община Марица, притежават следните 
особености: 

- разкритите археологически недвижими и движими паметници на културата свидетелстват за 
дълбокия исторически корен на културното наследство на община Марица, който се определя от 
разположението й на северния бряг на р. Марица – главна водна и транспортна артерия от дълбока 
древност. Най-ранната култура се отнася към края на VІІ хил. пр. Хр. до 1200 г. пр. Хр. 

- разкритите археологически обекти притежават висока културно-историческа и научна стойност, 
която в измеренията на съвременните критерии се очертава от регионално и от местно значение; 
нарушената запазеност и сложната стратиграфия на обектите са свидетелство за голямата 
интензивност в протичането на историческите процеси в тази зона на Балканите и на Българската 
държава; 

- многообразно по вид и типологичност културно-историческо наследство, създавано в условията на 
динамично протичащи етнокултурни преструктурирания; 

- локализациите на паметниците на културата по територия на общината, от една страна, са 
свидетелство за пространственото им напластяване в съвременната урбанизирана среда и от друга – 
за специфично протеклия процес на нейното структуриране и формиране на цялостността й. 
Разкритите тракийски селища на територията на с. Строево, с. Крислово, с. Скутаре, с. Бенковски са 
общите исторически корени, подхранващи компактните характеристики и уникалността на 
урбанистичната форма на съвременния характер на тези населени места; 

- съчетаването на богато културно-историческо наследство с природната среда на общината в ареала 
на поречието на р. Марица, р. Стряма, р. Пясъчник притежават добър потенциал за бъдещето на 
населените места. Предложената по-горе характеристика за културното и историческо наследство на 
община Марица очертава възможността да се формира една културна област по поречието на р. 
Марица и Тракийската низина. 

Тази функция на културното наследство за жизнеността и бъдещето на културната общност община 
Марица, се нуждае от самостоятелно изследване като фактор, чието значение в бъдеще ще нараства 
в контекста на възобновяващия се трансграничен обмен в югоизточната зона на Балканите, България 
и Европа. Системите на културата реагират с по-голяма степен на консервативност на промените, 
били те от външен или вътрешен характер, в сравнение с икономическите и урбанистичните. Те 
очертават ценностни константи, спрямо които икономическите и урбанистичните компоненти реагират 
с по-голяма гъвкавост и мобилност. 

4.8. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда 
Настоящото проучване на здравните и демографски фактори е извършено за община Марица 

чрез изследване на здравно-демографския анализ на област Пловдив за 2015г., изготвен от РЗИ 
Пловдив (за изминалата 2016г. здравно-демографския анализ не е изготвен и не е публично 
оповестен към момента на изготвяне на настоящата оценка). Здравното състояние на населението се 
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обуславя от голям брой фактори на околната и работната среда, социалното благополучие, 
наследствени фактори. В случая, за района не са известни данни за стари антропогенни 
замърсявания, които през годините да са повлияли върху нивата на демографските и здравни 
индикатори.   

Целта на специализираното изследване е проучване на здравното състояние на населението 
от община Марица, за ретроспективен период с оглед оценка на наличие или отсъствие на 
детерминиращи фактори от околната среда.  

Задачите за реализиране на тази цел са: 
 Проучване на здравното състояние на населението на община Марица чрез демографски 

показатели за ретроспективен период и сравнителна характеристика с показателите за цялата 
страна.  

 Проучване на здравното състояние на населението на общината и област Пловдив чрез 
показателите на заболяемостта  по ниво и структура за ретроспективен период. 

 Обобщена характеристика на здравното състояние на населението от община Марица.  
 
Проучване на здравното състояние на населението на община Марица чрез демографски 
показатели и сравнителна характеристика с показателите за цялата страна.  
        Община Марица териториално е разположена на север, североизток и северозапад от гр. 
Пловдив върху площ от 342,6 км2. Общината е с типична земеделска територия, тъй като 83.71% от 
общата й площ са земеделски земи. Урбанизираната територия е под формата на 19 селища. 
По общ брой на населението си община Марица е в групата на средните общини, състояща се изцяло 
от селско население, съсредоточено основно в по-големите села като Труд, Рогош, Маноле и др. 
Населението като структура се характеризира с 49,9% мъжко население и 50,1% женско. Продължава 
процесът на демографско застаряване. Намалява относителният дял на населението в 
работоспособна възраст. В края на 2015 г. населението в работоспособна възраст в Пловдивска 
област е 60.9%, под и над работоспособна възраст са съответно 15.1% и 24%. Към 31.12.2015 г. 
лицата над 65-годишна възраст представляват 20.3% при 19.9% за предходната година, а децата от 0 
до 17 г. – 16.8%.    
 Динамиката на механичното движение на населението е неблагоприятна. Тенденцията на 
механичното движение на населението е предизвикано от близостта на разглежданите села от 
общината с такъв голям и позитивно развиващ се град като Пловдив. Здравното състояние на 
населението също бележи неблагоприятна тенденция. Тази тенденция обаче не се отличава значимо 
от тази за страната. Влошаването на показателите за здравното състояние е провокирано от 
множество неблагоприятни фактори, сред които са социалната среда, безработицата, стилът на 
живот, начинът на хранене, условията на труд и почивка. 
  Общата смъртност в областта като трайна тенденция е по-ниска от тази на България. През 
2015 г. общата смъртност в област Пловдив е 14.7‰ души при 14.1‰ за предходната година. В 
градовете е 12.6 на 1 000 души, а в селата – 21.1‰. Поради неблагоприятния възрастов състав в 
селата увеличението на общата смъртност нараства значително по-бързо, отколкото в градовете. 
Коефициентът за смъртност при мъжете е 15.9‰ и като постоянна тенденция е по-висок от този за 
жените – 13.7‰. Най-висока е общата смъртност в община Брезово (28.9‰), следвана от общините 
Калояново (28.6‰), Хисаря (24.4‰), Първомай (23.0‰). Най-нисък е показателят в община Пловдив – 
11.7‰, следван от този в община Сопот – 12.6‰. Основната причина за умиранията през 2015 г. в 
Пловдивска област остават болестите на органите на кръвообращението, чийто интензитет е 935.7 на 
сто хиляди души от населението, който показател е значително по-нисък от този за страната – 1 003.5 
‰. Относителният дял на болестите на органите за кръвообращение от всички причини за умирания в 
Пловдивска област е 63.5%. На второ място са умиранията от новообразувания с интензитет 270.6 на 
сто хиляди от населението и относителен дял 18.4% при 19.8% за предишната година. За страната 
този показател е 251.0 на 100 000 население, а относителният дял е 16.4%. В структурата на 
причините за смърт следват: болестите на храносмилателната система с относителен дял 4.8%; 
болестите на дихателната система; външните причини за заболеваемост и смъртност; симптомите, 
признаците и отклоненията от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, 
некласифицирани другаде; и пр. 
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 Регистрираните заболявания според обръщаемостта за медицинска помощ към лечебните 
заведения в Пловдивска област през 2015 г. са 1 894.1 случая на 1 000 души от населението срещу 1 
872.5 през предшестващата година. Същият показател за детското население е 1 991.5 на 1 000 души 
до 17 г., а при възрастните – 1 874.6‰ души над 18 години. 
 В нозологичната структура на болестността водещи са болестите на дихателната система, 
които представляват 453.0 случая на 1 000 души (23.9%), следвани от болестите на органите на 
кръвообращението – 427.4 случая на х. д. (22.6%). Подобно на данните за болестността през 
последните години не се наблюдава динамика в регистрираните новооткрити заболявания в 
Пловдивска област – 938.5 на 1 000 души през 2015 г. 
 Регистрираните онкоболни в областта през разглежданата година са 33 173 души – 4 918.6 на 
100 000 души. Показателят болестност варира през годините, като достига най-голяма стойност през 
2011 г. – 5 094.7о/оооо – 5-кратно увеличение в сравнение с 1971 г. 
 Заболяемостта от злокачествени новообразувания очертава трайна тенденция към 
повишаване. Честотата на новите случаи на заболявания от злокачествени новообразувания се 
увеличава и през 2015 г. е 519.5 на 100 000 души от населението при 494.6 през 2014 г. Тя е над 
средната за страната (447.2). Заболеваемостта от злокачествени образувания спрямо 1971 г. е 
нарастнала над два пъти. С най-голяма честота през 2015 г. в Пловдивска област са новооткритите 
злокачествени заболявания на женската гърда – 131.9 на 100 000 жени, следвани от новооткритите 
злокачествени заболявания на простатната жлеза – 90.5 на 100 000 мъже. През 2014 г. тази 
заболяемост е съответно 115.3 на 100 000 жени и 80.6 на 100 000 мъже. 
  Болестността от психични заболявания в област Пловдив през 2015 г. е нарастнала и е 2 
963.1 случая на 100 000 души при 2 803.2 през 2014 г. Общо психично болните, които са под 
наблюдение в ЦПЗ – Пловдив, клиниките, отделенията, кабинетите и амбулаториите към 31 декември 
2015 г., са 19 950 души, което е с 1 012 повече спрямо 2014 г. Водените на учет психично болни на 
100 000 души в областта са значително над средната стойност за страната – 1777.8. Липсата на общ 
регистър на болните с психични заболявания оказва влияние върху диспансерното им наблюдение и 
лечение. 
  Регистрираните заболявания от активна туберкулоза в областта намаляват през последния 
шестгодишен период. Новооткритите за 2015 г. на 100 000 души са 18.7 и са под установените за 
страната – 21.9. От новооткритите заболявания от активна туберкулоза 69.8% са на дихателната 
система. 
  В сравнение с предходната година се наблюдава повишение на общата заразна 
заболяемост. През 2015 г. тя е 1186.0 случая на 100 000 души при 979.5 през 2014 г. Заболелите от 
скарлатина са се увеличили почти 2 пъти в сравнение с 2014 г. и заболяемостта през 2014 г. е 102.3 
на 100 000 души. С най-голямо увеличение на глава от населението спрямо предходната година са 
заболелите от варицела. През 2015 г. тези случаите са 558.1 на 100 000 души, което е увеличение 
със 146.5 о/оооо спрямо 2014 г. 
 През 2015 г. в Пловдивска област се наблюдава намаление на венерическите заболявания. 
Увеличение се наблюдава при болните от сифилис. Регистрираните случаи от всички форми през 
2015 г. са 96.4 на 100 000 души. През 2015 г. болните от дерматофитозите са намалели от 175.8 на 
141.8 на 100 000 души от населението. Почти 3 пъти са намалели регистрираните случаи с гонококови 
инфекции. 
 Броят на освидетелстваните в Пловдивска област лица над 16-годишна възраст, на които е 
призната трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане през 2015 г., e 6 050, или 
10.6 на хиляда души от населението над 16 години при 10.8 за страната. Най-голям продължава да е 
относителният дял на лицата с тежест на инвалидност 71 -90% (30.2%), следвани от лицата с 50 – 
70% (29.1%), лицата с над 90% (27.0%) и тези с до 50% (13.7%). Най-честата причина за 
инвалидизиране са болестите на органите на кръвообращението, на които се дължат 34.3% от общия 
брой на освидетелстваните лица. Следват новообразуванията (22.0%), болестите на окото и 
придатъците му (8.1%), болестите на ендокринната система и разстройства на храненето и обмяната 
на веществата (7.6%) болестите на костно-мускулната система и съединителната тъкан (7.5%), и т.н. 
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 Причините за тези случаи не са свързани с качеството на околната среда, а основно с  
неспазване на инструктажите за безопасна работа при различни стопански дейности, стила на живот 
и начини на хранене, вредни навици. Обобщавайки казаното дотук може да се заключи, че са налични 
негативни тенденции на намаляване на населението в активна възраст, увеличаване на общата 
смъртност, задълбочаване на демографското застаряване на населението, както и водещото 
значение на сърдечносъдовите заболявания и злокачествените новообразувания като причина за 
смърт. 
Рискови фактори и рискови зони, влияещи неблагоприятно върху здравето на населението: 

 Замърсяване на атмосферния въздух 
 Стопанските дейности в общината предимно са селскостопански, както и такива, свързани с 

търговия, лека промишленост, складова дейност и други, които не са значими източници за 
замърсяване на въздушния басейн. 

 Един от основните източници, замърсяващи атмосферния въздух е автомобилният транспорт. 
Транспортната структура в общината е добре развита. Основните пътни артерии преминават през  
населени места. Тези пътни артерии са линейни източници на атмосферни замърсители като 
въглероден двуокис, въглероден оксид, въглеводороди, азотни окиси, серен двуокис, прах от пътното 
плътно и други. В комбинация с шума от автомобилния трафик, а в с. Граф Игнатиево и в комбинация 
с авиационния шум, вредните фактори имат комбинирано въздействие върху човешкия организъм. 
Тези зони, където има комбинация от два или повече фактори, следва да бъдат разгледани по-
детайлно с оглед минимизиране нивата на факторите и оттук минимизиране на здравния риск за 
населението, живущо в непосредствена близост до крупните пътни артерии. Извършените 
теоретични разчети на нивата на атмосферните замърсители, както и направените прогнози сочат, че 
атмосферното замърсяване край пътните артерии не надвишава нормативно определените 
стойности. 

 физични фактори (шум, електромагнитни, радиационни и други лъчения, климат); 
Сред физичните фактори водещ се явява транспортният и авиационнният шум. Извършените в тази 
насока теоретични разчети за транспорт и шум показват, че има наднормен шум в района на с. Граф 
Игнатиево и с. Труд, всички населени места, разположени близо до пътната мрежа. Електромагнитни 
и радиационни лъчения с наднормено въздействие върху живущото население в общината не се 
отбелязват. Електропреносните системи са разположени в съответствие с изискващия се за тях 
сервитут спрямо обекти, подлежащи на здравна защита. 

 психологични и социални фактори (безработица, жилищен и социален комфорт, 
нерегламентирани сметища, гробищни паркове и др.) 

Социалните, социално-битовите и психологични фактори са важни и в много случаи водещи при 
сформиране на здравния статус на населението в община Марица. Като цяло безработицата в 
общината не е по-голяма от средната за страната, но ниските доходи и икономическата несигурност 
са значими стресови фактори от много години, които в голяма степен са повлияли за снижаване на 
имунитета на хората, развитието на хронични заболявания, преждевременна смъртност, ниска 
раждаемост и други неблагоприятни здравни и демографски показатели. С повишаването на 
безработицата и снижаване на доходите на населението, определено може да се очаква, че 
социалните и битови фактори ще имат все по-значима роля през следващите години за повишаване 
на здравния риск на населението в общината. Може да се обобщи, че администрацията на община 
Марица ще има една първостепенна по важност задача за създаване на условия за стабилизиране на 
малкия и среден бизнес, пренасочване и преквалификация на безработните, разработване на мерки и 
програми за финансиране на социалните дейности на базата на европейски програми по тяхното 
финансиране, привличане на инвеститори и създаване на подходяща среда за инвестиции. Сериозни 
потенциални възможности за разкриване на нови работни места са целевите финансирания на 
Европейския съюз за изграждане на инфраструктурата в общината като пътища, водопроводи, 
канализация, изграждане на алтернативни източници на енергия и други. Важен проблем в 
екологичен аспект са появилите се през годините нерегламентирани сметища, където са изхвърлени 
битови, строителни, опасни отпадъци. В много от случаите нерегламентираните сметища са 
разположени край речните корита, в дерета, до второстепенни пътни артерии. Това тяхно 
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местоположение застрашава и е фактор за замърсяване на повърхностните и подземните води с 
токсични вещества и микроорганизми, причиняващи инфекциозни заболявания. Не трябва да се 
подценява и негативното психологично въздействие на нерегламентираните сметища и неправилно 
разположените и лошо устроени гробищни паркове в община Марица.  
 Нерегламентираните сметища трябва да бъдат ликвидирани, като за тази цел е необходим 
завишен контрол от страна на органите на общинска и местна администрация – особено Кметовете 
на населените места и РИОСВ Пловдив, както и: 

 Извозване и депониране на установени депа на натрупаните отпадъци, с цел тяхното 
правилно третиране в съответствие със закона за управление на отпадъците и наредбите към 
него; 

 Саниране на терените и рекултивация, съответстваща на местоположението, собствеността и 
други специфични фактори за всеки конкретен случай; 

 Производствени зони, санитарно-охранителни зони, рискови зони с наднормен шум; 
 Здравни характеристики; 
 Риск при бедствия и аварии. 

         
    Сериозен екологичен риск за средата носят крупни производствени аварии, които могат да 
възникнат взаимно, често непредсказуемо по време, интензитет и отделящи се вредни вещества. При 
крупни аварии е възможно създаването на тежка обща, екологична и медицинска обстановка, 
съпроводена с поражение или заплаха за живота и здравето на хората. На територията на с.Труд, 
общ. Марица няма ситуирани големи предприятия, които при аварии да изхвърлят залпово токсични 
вещества във въздуха, почвите и водите в голям периметър и със сериозни последствия за средата. 
Мащабът и характерът на дейностите в рисковите предприятия има по-скоро локално значение в 
самите предприятия при неспазване на технологичната дисциплина. 
 Друг рисков фактор за населението на общината и региона представляват наводненията, 
причинени от реките Марица, Стряма, Пясъчник, Потока и напоителните канали. При интензивни 
валежи е възможно наводняване на повече от 2/3 от територията на общината. Причина за това 
могат да бъдат освен интензивни валежи, при което се изваляват големи количества дъждовни води 
за кратко време и непочистени речни корита, обрасли с дървесна растителност, разрушени 
предпазни диги на реките. Освен катастрофални последици за сградния фонд, съществен елемент е 
поражението и загубата на човешки ресурси; значително влошаване качествата на почвата и водите, 
които могат сериозно да застрашат живота и здравето на хората.  
                 Други рискови участъци на територията на с.Труд са пътищата на линейния транспорт. На 
границата между линейния транспорт и жилищните зони се създават условия за разпространение на 
наднормен шум и разпространение на химични замърсители в атмосферния въздух вследствие на 
интензивен трафик на МПС. С оглед минимизиране на здравния риск от трафика на МПС са 
необходими следните комплексни административни мерки: 

 Ремонт на старите пътища, добра поддръжка на пътното платно и редовно миене и чистене 
на улиците и пътищата от прах и отпадъци в населените места; 

 Приоритетно съгласуване на обекти с търговски и офис предназначения, както и такива в 
сферата на обслужването на границата с пътната и улична регулация. Такъв тип сгради и 
обекти са добра буферна зона при градоустройството на населените места с цел намаляване 
на нивата на шума  от трафика и атмосферното замърсяване на територията на жилищните 
зони; 

 Прилагане на завишен контрол върху техническата изправност на МПС при извършване на 
годишните технически прегледи, като се измерват и отчитат: 

1. Концентрацията на атмосферни замърсители, отделящи се от ауспуха на МПС; 
2. Изправност на ауспусите на МПС и замерване нивата на отделящия се шум от работата на 
автомобилите. 
 Важни в здравно-хигиенен аспект зони са санитарно-охранителните зони на водоизточниците 
за питейна вода. Важно е стриктно да се спазва регламентираното от законодателството начин на 
тяхното ползване, застрояване и охрана. Това, от своя страна, обезпечава подаването на питейна 
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вода към населението, която да отговаря на БДС „вода за пиене“. По отношение опазването на 
чистотата на питейната вода важен е контролът по регламентираното заустване на пречистени 
отпадъчни води в реките, прилагане на строги санкции при констатиране на заустване на 
непречистени битови и отпадъчни води в отводнителните канали, напоителни канали, реки и дерета, 
както и упражняване на контрол по спазване на изискванията, свързани с третиране на различните по 
вид отпадъци. 
 С оглед опазване на чистотата на питейната вода общинската администрация трябва да има 
добра колаборация, от една страна, с контролните органи като РЗИ Пловдив и РИОСВ Пловдив, и от 
друга - с водоснабдителните дружества – собствениците на В и К мрежите. 
 
 Влияние на отделните фактори върху човешкото здраве 
 Олово и кадмий – отделят се като фини суспендирани прахови частици с изгорелите газове от 
автомобилите. Тези метали имат както непосредствен, така и отдалечен токсичен ефект върху хора 
(канцерогенен и отдалечен – върху поколенията). Те са особено опасни за здравето, тъй като 
кумулират в организма. Оловото кумулира в кости и зъби и при определени условия може да се 
освободи от депата и да циркулира в кръвта. То предизвиква увреждане и на централната, и 
периферната нервна система, стомашно-чревния тракт, черния дроб, бъбреците. Кадмият кумулира 
основно в черния дроб и бъбреците. Критични органи са бъбреците и белите дробове (токсична 
пневмония, пневмосклероза, бъбречна дисфункция). 
Въглероден моноксид– отделя се от печки, използващи твърди горива (въглища и дърва), както и от 
МПС. Образува с хемоглобина на кръвта карбоксихемеоглобин, с което кислородът в кръвта 
намалява (хипоксия). Блокира важни за човешкия организъм тъканни ензимни системи и има общо 
токсично действие. Въздейства върху зрението, ЦНС (централна нервна система) и вегетативната 
нервна система при хронично въздействие. В зависимост от концентрацията му може да се достигне 
до колапс (изпадане в безсъзнание) и смърт. 
Азотни оксиди (NO2, N2O3, NO, N2O4)– образуват се от всички горивни инсталации – локални и 
промишлени, както и от МПС. Имат силно дразнещо действие, тъй като при взаимодействието им с 
водата в организма се образуват киселини (азотна, азотиста) и в кръвта се образуват токсичните 
нитрати и нитрити. Имат силно дразнещо действие върху горните дихателни пътища (кашлица, 
задушаване при големи концентрации). Азотният моноксид NO има предимно действие върху ЦНС. 
Серни оксиди – образуват се от горивни инсталации – локални и промишлени, използващи за гориво 
въглища; имат силно изразено дразнещо действие върху лигавиците (очите, горните дихателни 
пътища). 
Амоняк (NH3), образува се от промишлени източници, произвеждащи амоняк и азотни торове, както и 
при съхранение и ферментация на животински тор, както и при лоша експлоатация или липса на 
канализационна мрежа в населените места. Дори в ниски концентрации силно дразни долните 
дихателни пътища. Продължителната експозиция води до развиване на т.н. „химическа пневмония“. 
Сероводород (H2S), образува се при гниенето на съдържащи сяра белтъчни съединения в 
животинската тор, както и при гнилостни процеси в канализационните мрежи на населените места, 
септични и попивни ями в домакинствата, както и при някои химически производства, свързани с 
преработка на целулова и хартия; при ниски концентрации дразни лигавиците и предизвиква 
конюктивит, а при високи концентрации са възможни сериозни поражения върху дихателните органи. 
Препоръчва се да се избягва дълготрайна експозиция при висока концентрация. При много високи 
концентрации сероводородът може да увреди белия дроб (над 400 mg/m3). Продължителна 
експозиция на високи концентрации може да смути образуването на кръвния пигмент и да увреди 
централната нервна система (ЦНС).  
Фини прахови частици –образуват се главно при изгаряне на твърди горива в локални отоплителни 
инсталации, както и от автомобилния трафик.  
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 Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено 
въздействие на установените фактори. 
  
 Част от постоянните замърсители на атмосферния въздух, емитирани от автомобилния трафик, 
оказват едновременен ефект върху човешкия организъм, т.е. имат комбинирано действие. Така 
например, въглеродният оксид повишава токсичността на парогазо-аерозолните смеси поради 
дразнене на дихателния център и хипоксия. При комбинирането му с азотни окиси има повишен риск 
върху сърдечно-съдовата и нервната система. Комбинираната експозиция от въглероден оксид, 
азотни и серни оксиди води до усилване (потенциране) на токсичния ефект. Наред с комбинираното 
действие на токсични вещества има и данни за комплексно действие – например съчетаване на шум 
и експозиция с тежки метали (олово, кадмий). Тук се касае за адитивно действие, т.е. сумиране на 
ефекта. В този случай има по-висок риск от здравни отклонения за постоянно пътуващите шофьори, 
независимо от ниските концентрации на химически замърсители и шум. 
За повечето от разгледаните атмосферни замърсители има данни за отдалечен (върху поколението) 
и канцерогенен ефект – олово, кадмий, полиароматни въглеводороди, азотен диоксид. Те се отнасят 
към вероятните канцерогени за хора 2-ра А група от „Списък на химичните канцерогени за хора“, (МЗ).  
Тежките метали (Pb Cd ) имат кумулативно въздействие, тъй като образуват депа, които при 
определени условия отново преминават в кръвта и могат да повишат рязко биологичните пределни 
допустими концентрации (БПДК), като създават картината на отравяния от различна степен. 
 
Шум и електромагнитни излъчвания 
Шумът е една от съставките на комплекса от неблагоприятни фактори за населението на община 
Марица. Вредното му действие е не по-малко от останалите фактори, замърсяващи околната среда, 
макар че на пръв поглед той е нещо „нематериално“ и затова не се възприема като толкова вреден. 
Вредно действие на шума започва още от 60 dB/A. Сериозни разстройства се получават над 90 dB/A. 
В зависимост от интензитета, честотния спектър и характера на шума, както и индивидуалната 
предиспозиция и продължителността на въздействието му, той може да окаже в една или друга 
степен неблагоприятно въздействие върху три основни направления: 
 -върху слуховия апарат; 
 -върху функциите на отделни органи и системи (сърдечно-съдова, хранителна, ендокринно, 
 мускулно, вестибуларен апарат, обменни процеси и др.; 
 -върху организма като цяло или висшата нервна дейност и вегетативната реактивност.  
  
 Електромагнитните полета представляват здравен риск за населението. Въздействат върху 
нервната и сърдечно-съдовата система. Интензивността се измерва в гауси – 1 гаус е равен на 100 
милигауса. Световната здравна организация определя 1 гаус норматив като безопасен. Но има учени, 
според които повече от 2 милигауса вече са опасни за човека.  
 
Интерпретацията на данните от раздел „Здравно-хигиенни аспекти на околната среда“ 
дават основание да се направят следните основни изводи: 
 
1. В землището на с.Труд, общ. Марица има зони от жилищната територия, които са под въздействие 
на комбинация от няколко вредни за здравето фактора, като:  

 наднормен шум и вибрации причинен от трафика по шосейна мрежа АМ „Тракия“ и пътя 
Пловдив-Карлово, 

  атмосферно замърсяване - изгорели газове от МПС, горивни източници за битово 
отопление, изгарящи твърди горива, емисии и неприятни миризми от животновъдни обекти, 
емисии от канализацията, а в някои случаи и нерегламентирани сметища (включително и 
такива, на които се изхвърлят трупове на умрели животни), негативно психологично 
въздействие от непосредствена близост с частни животновъдни стопанства и др.  

 влошаване качествата на водата за пиене - наличие на замърсителите Манган, Желязо и 
Фосфати във водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. 
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2. Наложително е разработване на Програма с мерки за минимизиране на отрицателното възействие 
върху населението, като: 

 Намаляване отрицателното въздействие от шума и емисиите от МПС от линейния трафик – 
изграждане на зелен пояс от характерни за региона дървесни видове, които да редуцира 
шумовото натоварване и да бъде естествена преграда препятстващ преноса на замърсени 
въздушни маси от АМ „Тракия“ и пътя Пловдив-Карлово; 

 Намаляване отрицателното въздействие на фини прахови частици и азотни оксиди чрез 
ограничаване употребата на твърди горива за отопление 

 Преустановяване отрицателното въздействие на замърсителите амоняк и сяроводород чрез 
ускоряване процеса на изграждане на канализационна мрежа на населеното място и селищна 
ПСОВ 

 Премахване на нерегламентираните сметища и непркъснат контрол от страна на органа за 
местно самоуправление за недопускане появата на нови такива 

 Редуциране емисиите от амоняк и сяроводород от селскостопанските обекти за интензивно 
животновъдство, чрез предприемане на ефективен контрол от страна на ОДБХ Пловдив, с цел 
осигуряване на периодично предаване (редовно извеждане) на образуваната животинска тор 
за оползотворяване и избягване на дейности по продължително съхраняване на торови маси, 
в т.ч. и привеждане на промишлените стопанства в съответствие с т.н. „Нитратна директива“. 

 Пряко участие на местната администрация в разработване и прилагане на мерки, водещи до 
снижаване на безработицата, подобряване условията на труд и почивка, оптимизиране на 
възможностите за здравословно хранене, стила на живот и други фактори, характеризиращи 
социалната среда на засегнатото население. 

 
5. ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА РАБОТАТА НА ОБЕКТА, 
ПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ И ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ 
НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ, ГЕНЕРИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ 
И СЪЗДАВАНЕТО НА ДИСКОМФОРТ 
 
  
 5.1 Атмосферен въздух 
 5.1.1. Определяне на зоните на замърсяване на атмосферния въздух 

Определянето на зоните на замърсяване от емисиите на вредни вещества е направено по 
Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните 
концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферата – програмен продукт 
PLUME. (от 25 февруари 1998 г., приета от Министерството на околната среда и водите, 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на 
здравеопазването). 

Използваните при моделирането концентрации са за замърсителите, които се отделят при 
този вид дейности, съгласно приложимото законодателство. 

Единственото изпускащо устройство на организирани емисии в атмосферния въздух се явява 
комина на ко-генератора на Централата. Касае се за горивни източници на емисии с номинална 
мощност 1,487 MW. 

Ко-генератора представлява газов двигател с вътрешно горене с принудително запалване. 
Използва енергоносител биогаз, състоящ се от метан и въглероден диоксид – продукти на 
анаеробната ферментация. 

Ко-генератора се разглежда като стационарен ДВГ, който не може да бъде технически 
приравнен към газова турбина поради принципните различия в начина на изгаряне на горивото и в 
техническите параметри на горивните съоръжения. По тези съображения, нормите за допустими 
емисии (НДЕ) при задаване на стойността на замърсяващата емисия на модела PLUME не следва да 
се определят по Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 
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(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на 
емисии, тъй като нормативния документ не фиксира НДЕ за стационарни ДВГ. 

Такива НДЕ са дефинирани в т.н. Гьотеборгски протокол, в чието Приложение 4 са нормирани 
стойности за замърсителя азотни оксиди – 500 mg/Nm3. При това НДЕ за други замърсители не са 
дефинирани. 

5.1.1.1. Средногодишни концентрации на вредни вещества в приземния слой 
Този модул от програмата дава типови оценки (средногодишни) на очакваните концентрации 

чрез пресмятане на разсейването на вредни вещества в приземния граничен слой на атмосферата. 
Използвана е най-старата версия на софтуера PLUME, в която при определяне на 

средногодишните замърсявания се използва стандартната годишна климатична роза на вятъра, като  
се отчита също и процентът “тихо време”, а броят на източниците е ограничен до 10. 
  
Входни данни: 

 Брой стъпки по посока Запад –Изток – 20 
  Брой стъпки по посока Север - Юг – 20 
  Стъпка по посока Запад –Изток /м/ - 200 
  Стъпка по посока Север - Юг /м/ - 200 
  Географски координати : ширина: N 42°13`53.95"; дължина: E 24°43`41.44"; 
  Средногодишна околна температура – 19,30 С 
  Посока на вятъра –  средногодишна Роза на вятъра, представена по-долу: 

 

Посока N NE Е SE S SW W NW
Скорост 

/м/с/ 
2,50 3,00 3,30 3,60 3,60 3,20 5,10 4,50 

Честота 
/%/ 

1,28 6,6 23,83 13,19 1,70 3,83 39,79 9,78 

 
 Брой на източниците – 1 брой; 
 Вид на замърсителите: Азотни оксиди; 
 Параметри на изпускащото устройство: показани са в таблица 5.1.1.1-1 
 Определяне стойността на замърсяващата емисия, чрез изчисляване: Е = D. C /1000; 
където Е – стойност на замърсяващата емисия (g/s); D-дебита на газа (Nm3/s); C-
концентрацията на замърсителя (mg/Nm3).  

 

Комин на ко-генератор 
X 

 (m) 
Y 

(m)
D 

(m)
Н 

(m)
T 

(0C)
V 

(Nm3/s) 
C 

(mg/m3)
E 

(g/s)
2000 2000 0.4 12.3 380.10 1.32 500 0.66 

Таблица 5.1.1.1-1 Физически параметри на изпускащото устройство 
 

Резултати от моделиране на замърсяването на приземния атмосферен слой 
Тъй като за метеорологични данни е използвана средногодишна роза на вятъра, получената 

оценка на замърсяването в приземния слой на въздуха е средногодишна. Резултатите с 
максималните приземни концентрации на замърсители са дадени в Таблица 5.1.1.1-2. В същата 
таблица са представени и нормите на допустими емисии на наблюдаваните замърсители, съгласно 
Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, 
олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. 

Замърсител 
Разстояние от 
източника 

Очаквани 
средногодишни 
концентрации 

Средногодишни 
стойности съгласно 

Наредба 12 
Съответствие

m [mg/m3] [mg/m3] Да/Не 

Азотни оксиди 400 0.01519 0,04 Да 
Таблица 5.1.1.1-2. Очаквана годишна концентрация на азотни оксиди и оценка на съответствието 
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От таблицата се вижда, че не са превишени годишните СГН за опазване на човешко здраве, 

за обследваните замърсители, т.е. налице е съответствие между изискванията на Наредба 12 и 
получените резултати. 
По-долу са показани изолиниите на замърсителя азотни оксиди: 

 

 
Фиг. 5.1.1.1-3. Годишно поле 

на замърсяване с NOx 
 
  От изложеното  може да се заключи, че годишното замърсяване на атмосферния 
въздух в резултат работата на Централата на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД не оказва 
отрицателен ефект върху населени райони и екосистеми, тъй като са спазени 
средногодишните норми за опазване на човешкото здраве. 

  

5.1.1.2. Максимални еднократни концентрации при най-неблагоприятни метеорологични 
параметри  

Важна характеристика е максималното възможно замърсяване, което може да се получи при 
зададени източници, като се определят както максималната стойност на замърсяването, така и 
метеорологичните условия, при които то се получава. Това е и единствената характеристика на 
замърсяването, която може да се получи в случай, че изобщо липсват метеорологични данни за 
даден район. При вариране на набор от метеорологични параметри – скорост на вятъра за всяка една 
от 8–те стандартни посоки и класа устойчивост (A – силна неустойчивост, B – умерена 
неустойчивост, C – слаба неустойчивост, D – неутрална стратификация, E – слаба устойчивост 
и F – умерена устойчивост), се пресмята полето на замърсяването, за да се определи неговата 
максимална стойност при съответните метеорологични параметри и посока на вятъра.  

Входни данни: 

 Входни параметри на модела – областта, за която се пресмята замърсяването е 4 000 m 
x 4 000 m (20 стъпки по 200 m в посока Запад-Изток и 20 стъпки по 200 m в посока Север-Юг); 

 Метеорология - в програмния код на продукта PLUME е заложен наборът на 
метеорологичните параметри, които покриват диапазона на възможните вариации на скоростта на 
вятъра и съответните им класове устойчивост за двата периода на денонощието – дневните (в 
зависимост от слънчевото греене) и нощните (в зависимост от облачността) часове - Таблица 5.1.1.2-
1. 

Скорост на вятъра [m/s] Клас устойчивост 
1 A , B 
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2.5 B , C , E 
4 B , C , D , E 

5.5 C , D 
7 D 

Таблица 5.1.1.2-1. Набор метеорологични параметри 
 
Моделът PLUME отчита ефектите на топлинно или механично издигане на струята (заложени 

в кода на продукта), вследствие на което се увеличава физическата височина на комина до т.н. 
ефективна височина, която зависи правопропорционално от разликата между температурата на 
изхвърляните газове от комина и температурата на околния въздух. Следователно по ниски 
ефективни височини ще се получат при по-високи температури на околния въздух (летни 
температури), а следователно и по-големи максимални стойности на замърсяването.  

 Параметри на източника – необходимите параметри на източника на емисии са както в 
предходното изследване. 

 

Резултати: 

В Таблица 5.1.1.2-2. са обобщени резултатите от този модул на програмата за замърсителите, 
като са изчислени максималните еднократни концентрации, които могат да бъдат достигнати при 
максимално натоварване на мощностите на централата: 

 

Замърсител 
Разстояние от 
източника 

Очаквани 
максимални 
средночасови 
концентрации 

Средночасови 
стойности 
съгласно 

Наредба 12 

Съответствие 

m [mg/m3] [mg/m3] Да/Не 

Азотни оксиди 282,84 0,04748 0,2 Да 
Таблица 5.1.1.2-3. Максимални еднократни концентрации на азотни оксиди и оценяване на 

съответствието 
 
 Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 
частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух нормира максимално-
еднократни (средночасови) стойности на замърсителя азотни оксиди, съответстваща на 200 µg/m3 
(0.2 mg/m3). Изчислени са най-неблагоприятните условия на дифузия – летните месеци, 
североизточен вятър със скорост 2,5 m/s , температурна стратификация – клас С по скалата на 
Паскуил-Гилфорд. По – долу са дадени резултатите от работата на PLUME при определяне на 
максималното преходно замърсяване: 

 
Фиг. 5.1.1.2-4. Преходно замърсяване с NOx 
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 На база изложеното може да се заключи, че работата на Централата  на „БИЛД ИНВЕСТ 
СИТ“ ЕООД не оказва отрицателен ефект върху приземния атмосферен слой в населените 
райони и екосистеми, тъй като е спазена средночасовата норма за опазване на човешкото 
здраве. 

 5.1.3. Неорганизирани емисии 

  Съгласно предоставената от Възложителя технология на анаеробна ферментация и в 
резултат на извършените множество проверки от страна на компетентните органи, а също така и на 
база направените посещения на площадката от експертния екип, се установи, че всички основни 
технологични процеси протичат при контролирани условия в херметически изолирани от околната 
среда съоръжения. Това е осигурено с оглед предотвратяване загубата на получавания биогаз. Две 
са дейностите, при които естеството на работа предполага възможност за образуване на 
неорганизирани емисии на площадката: 

 Разтоварване на прахообразни суровини (основно трици) 
 Временно съхранение на прахообразни суровини в силажните ями 

Предприетите от Оператора мерки, за недопускане появата на неорганизирани емисии са следните: 
 Избягване на разтоварването на прахообразни суровини при силен вятър 
 Разтоварването се извършва на специално проектирано разтоварище в силажните ями, около 

което са изградени високи стоманобетонни стени 
 Временното съхраняване на прахообразни вещества се извършва след покриване на купите с 

платнище за недопускане на разпрашаване 
С изпълнение на горепосочените мерки е изпълнено предписание на РИОСВ Пловдив за 
предотвратяване на възможната поява на неорганизирани емисии при съхранение на суровини на 
площадката. 
 Мерките, изпълнени като организационно-техническо мероприятие са напълно достатъчни за 
предотвратяване появата на неорганизирани емисии. 
 
 5.1.4. Неприятни миризми 
 

 При направените множество огледи на площадката на Оператора се установи, че единствен 
източник на неприятни миризми би могъла да бъде използваната животинска тор. Съгласно 
извършените от експертния екип наблюдения и на база прилаганата технология, животинската тор се 
доставя със специализирана автотранспортна техника тип „ВОМА“ от локализирани в района 
животновъдни обекти. 
 При постъпване на площадката се извършва определяне на брутното тегло на МПС, след 
което транспортното средство се позиционира на естакада до помпена станция. С помощта на мека 
връзка се извършва свързване на фланцевите съединения на транспортното средство със 
смукателния тръбопровод на тласкателна помпа. При задействане на помпата се извършва 
прехвърляне на животинската тор от МПС във ферментатор I. След приключване на разтвоварването 
помпата се спира, меката връзка се откача и измива. Определя се нетното тегло на тора, постъпил за 
ферментация и количеството му се документира. МПС напуска територията на Централата. 
 „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД има утвърдена и съгласувана от община Марица транспортна 
схема (текстово приложение Т13), която се спазва при доставките на суровини, в т.ч. и на 
животинска тор. 
 Дейностите по разтоварване на тора съответстват на определените правила за приемане и 
разтоваране на животинска тор в увтрдената от Управителите работна Инструкция за разтвоварване 
на тор. Налични са протоколи от проведено обучение на персонала през 2015г. и през 2016г., пряко 
анажиран в тези дейности. 
 При преглед на проекто-сметната документация се установи, че наземния стоманен 
резервоар, предназначен за съхраняване на течната фракция ферментационен продукт е проектиран 
като открито съоръжение, т.е. не е предвидено изпълнение на капак, затварящ плътно съоръжението. 
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 Това факт се потвърди и при извършените огледи на площадката и оборудването от 
експертния екип. 
 Независимо, че оборудването е проектирано, изпълнено, прието и въведено в експлоатация 
по този начин – открит стоманен резервоар за съхранение на течна фракция и независимо, че в над 
90% от случаите, ферментационния продукт се съхранява в открити съоръжения (метални или 
стоманобетонови), за да се елиминира напълно съмнението за възможно отделяне на неприятни 
миризми, бе възложено извършване на измерване на индикаторни вещества, присъстващи в състава 
на неприятните миризми от подобен тип дейности – амоняк и сяроводород. 
 Измерването бе възложено на акредитирана лаборатория – орган от вида „С“, тъй като се 
касае за определяне на химични агенти отделяни от работно оборудване  в работна среда. 
 Достъпа на експертите от лабораторията бе осигурен с помощта на мобилно повдигателно 
съоръжение тип „автовишка“. Пробонабирането бе извършено на ниво 20 см под горния ръб на 
открития резервоар в присъстието на представител на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД и под контрола на 
представител на експертния екип, изготвил настоящата оценка. 
 Резултатите от проведените измервания категорично доказват, че от съоръжението не се 
отделят сяроводород и амоняк, т.е. налага се мнението, че открития резервоар не е източник на 
неприятни миризми (в текстото приложение Т25 са предствени протоколите от измерванията). 
Функционирането му в такова – открито състояние, без да бъде покрит не противоречи на 
приложимото екологично законодателство, тъй като не се явява източник на неорганизирани емисии и 
неприятни миризми, още повече, че такъв начин на съхранение е техника, препоръчана като най-
добра [съгл. литературното обезпечаване, посочено в т.1.3]. 
 По отношение на множеството сигнали, подавани от живущите до компетентните органи, 
главно за наличие на неприятни миризми, излъчвани от Централата на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД е 
сформирана Комисия със Заповед на Директора на РИОСВ Пловдив. Основна задача на Комисията е 
да установи наличие на неприятни миризми, отделяни от дейността на Централата и 
разпространението им в границите на населеното място. За целта е съставен протокол за 
определяне разстоянието на разпространение на неприятни миризми, извършено от Комисията на 
07.10.2016г. (текстово приложение Т17). Комисията е в състав експерти на РИОСВ Пловдив и РЛ 
Пловдив към ИАОС София. В състава на Комисията са поканени представител на „БИЛД ИНВЕСТ 
СИТ“ ЕООД и представител на местната власт – общински съветник от общински съвет към община 
Марица.  
 Заключението на Комисията, обобщено в Протокола за определяне разстоянието на 
разпространение на неприятни миризми е, че „…никой от Комисията не усети наличие на 
миризма, което да свърже производствения процес в Централата.“ 
Уточнява се, че Централата функционира при 100% натоварване на мощностите. 
 
 Във връзка с представената проект-сметна документация от Оператора, на основание 
проведеното независимо измерване наличието на индикаторни химични вещества амоняк и 
сяроводород), както и заключението на Комисията по определяне разстоянието на 
разпространение на неприятни миризми, експертния екип е на мнение, че обследвания обект 
не се явява емитер на неорганизирани емисии и неприятни миризми при спазване на 
технологичния регламент на работа. 

 ИЗВОДИ 

От направеното изследване за въздействието на инсталацията на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ 
ЕООД върху атмосферния въздух, могат да се направят следните изводи: 

1. При максимално натоварване на мощностите на инсталацията, концентрациите на 
отделяните замърсители в атмосферния въздух не превишават нормативно определените норми. 

2. При максимално натоварване на мощностите на инсталацията, получените стойности на 
концентрациите на замърсителите в приземния атмосферен слой не водят до влошаване качеството 
на атмосферния въздух, поради спаване на средно годишната и средночасовите норми за опазване 
на човешкото здраве. 
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3. Дейностите, извършвани на площадката на Централата не допринасят по никакъв начин за 
замърсяване на атмосферния въздух с амоняк и сяроводород, тъй като такива замърсители не се 
отделят нито организирано нито неорганизирано, което се доказва с Протоколи от извършени 
измервания (тестови приложения Т25 и Т26). 

4. Предприетите технически и организационни мерки са достатъчни за предотвратяване 
появата и разпространението на неорганизирани емисии и неприятни миризми извън границите на 
площадката 

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В годишен и в краткосрочен аспект качеството на атмосферния въздух не може да 
бъде повлияно отрицателно в резултат работата на Центаралата на  „БИЛД ИНВЕСТ 
СИТ“ ЕООД, като въздействието е приемливо в локален, регионален и трансграничен 
мащаб. 
 

5.2. Подземни води 
5.2.1. Прогноза и оценка за въздействието върху състоянието на подземните води. 

Значимост на въздействието. 
Както беше посочено в т. 4.2.2. ПУРБ определя подземното водно тяло BG3G00000NQ013 в 

района на Централата, като тяло в добро количествено състояние и лошо химично състояние във 
връзка със завишени съдържания на фосфати, амониеви йони, манган и желязо. 

В конкретния случай - за Централата за добив на елсктрическа и топлинна енергия от биомаса 
чрез използване на комбиниран цикъл на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД,  въздействието върху 
количествата в подземното водно тяло BG3G00000NQ013 е незначително – от наличния воден запас, 
Централата ползва: 

- за напояване на земеделски култури /оросяване на зелени площи/ - до 2700 m3/годишно; 
- за противопожарни нужди – неограничено, в случай на пожар; 

  
 Инсталацията за анаеробна ферментация на биомаса не използва вода за производствени 
нужди, тъй като при процеса на разлагане на биомасата се получава процесна вода (in situ) която 
осигурява хомогенна среда за разграждането на органичните вещества до биогаз. 
 Добиваната от сондажния кладенец вода се употребява единствено за поддържане на зелени 
площи (озеленяване) на територията на централата, във връзка с изпълнения проект, част 
„Озеленяване и паркоустройство“. Вода за противопожарни цели към настоящия момент не е 
използвана. 
 Водоползването се осигурява от собствен сондажен кладенец в условията на издадено 
разрешително за водовземане от подземни води №31520482/24.10.2014г. при разрешени водни 
количества 2700 м3/год. и максимален дебит възлизащ на 0,09 l/s;  В таблица 5.2.1.-1 е показано 
оценяване на съответствието на иззетата вода за 2016г. с разрешените количества в 
Разрешителното за водовземане от подземни води. Налице е съответствие с поставените 
ограничения. 

Параметър 
за оценка 

Водоползване 
при максимален 
капацитет на 
инсталацията 

Норма, съгласно 
Разрешително за 
водоползване 

Съответствие 
Да/Не 

Максимални годишни 
количества, m3 

1966,2 2700 Да 

Таблица 5.2.1-1 Оценка на съответствието на използваните водни количества с 
разрешените 

 
Работата на инсталацията и въобще дейностите, извършвани на площадката не притежават 

потенциал за неблагоприятно въздействие върху химичното състояние на подземното водно тяло 
BG3G00000NQ013. Както беше посочено, оборудването е монтирано върху фундаменти, в чийто 
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състав отсъстват опасни или приоритетно опасни вещества,  дейностите по съхраняване на суровини 
(биомаса) и ферментационен продукт се извършва върху участъци с трайна настилка  без какъвто и 
да било пряк контакт с подземните води. Протичането на технологичния процес става в затворени 
съоръжения, при контролирани и управлевани условия, изолирано от околната среда и без връзка с 
подземните води. 

Не се предвижда пряко или косвено отвеждане или реинжектиране на замърсени води в 
подземното водно тяло. При строителството и експлоатацията не са употребявани приоритетни или 
приоритетно опасни вещества, които могат да влошат химичното състояние на водното тяло. 

 В етапа на издаване на Разрешителното за водовземане, Операторът е извършил собствени 
периодични измервания на качеството на подземните води, като в изпълнение на условията в 
разрешителното извършва ежегоден мониторинг на качествата на добиваните подземни води. По-
долу в Таблица 5.2.1-2 е представен сравнителен анализ на стойностите на наблюдаваните 
показатели, с определените норми в Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и 
опазване на подземните води. 

Показател Дименсия Норма 
Измерени 

2014 
Съот-
вие 

Измерени 
2015 

Съот-
вие 

Измерени 
2016 

Съот-
вие 

Цвят 
mg/l Pt 

не се 
нормира 

приемлив Да приемлив Да приемлив Да 

Мирис при 20°С 
бала 

не се 
нормира 

приемлив Да приемлив Да приемлив Да 

Мътност 
mg/l 

не се 
нормира 

приемлив Да приемлив Да приемлив Да 

Активна реакция 
pH 

pH 
единици 

≥6,50-
9,50≤ 

7,20±0,02 Да 6,75±0,05 Да 6,8±0,05 Да 

Ел. 
проводимост 

µs/см 2000.00 720±5 Да 890±5 Да 700±5 Да 

Обща твърдост 
mgEqv/l 12.00 8,80±0,05 Да 8,90±0,14 Да 7,60±0,05 Да 

°H 33.60 24,64±0,14 Да 24,92±0,02 Да 21,28±0,14 Да 

Окисляемост 
(перманг.) 

mg O2/l 5.00 2,00±0,04 Да 2,16±0,04 Да 3,20±0,04 Да 

Амониев йон 
(NH4

+) 
mg/l 0.50 <0,05 Да <0,05 Да <0,05 Да 

Нитрати (NO3
-) mg/l 50.00 32,0±0,5 Да 110,00±0,05 Не 48,00±1,00 Да 

Нитрити (NO2
-) mg/l 0.50 0,17±0,02 Да 0,40±0,02 Да < 0,02 Да 

Сулфати (SO4
-2) mg/l 250.00 156,37±4,81 Да 205,75±13,37 Да 181,06±11,71 Да 

Хлориди 
неорг.(CL-) 

mg/l 250.00 49,63±0,85 Да 46,09±0,85 Да 35,28±0,85 Да 

Фосфати (PO4
-3) mg/l 0.50 <0,05 Да 0,20±0,05 Да 0,20±0,02 Да 

Натрий (Na+) mg/l 200.00 51,15±1,15 Да 61,93±1,15 Да 42,46±1,15 Да 

Калций (Ca+2) mg/l 150.00 96,2±1,0 Да 126,2±1,0 Да 108,22±1,00 Да 

Магнезий (Mg+2) mg/l 80.00 48,6±0,6 Да 31,6±0,6 Да 26,75±0,61 Да 

Хром (Cr+6) µg/l 50.00 <10 Да <10 Да <10 Да 

Желязо (Fe+2 Fe+3) µg/l 200.00 150±5 Да 100±5 Да 110±10 Да 

Манган (Mn+2) µg/l 50.00 440±10 Не <40 Да <40 Да 

Сух остатък-
105°С 

mg/l 
не се 

нормира 
625,0±12,5 N/A 715,0±14,3 N/A 580,0±11,6 N/A 

Прозрачност - 
Снелен 

см 
не се 

нормира 
>30 N/A >30 N/A >30 N/A 

Алкалност 
mgEqv/l 

не се 
нормира 

5,85±0,05 N/A 3,95±0,05 N/A 3,90±0,05 N/A 

Хидрокарбонати 
(HCO3) 

mg/l 
не се 

нормира 
356,96±1,52 N/A 241,002±1,52 N/A 237,97±1,52 N/A 

 
Таблица 5.2.1-2 Оценка на съответствието на текущото състояние на подземните води с 

нормите по Наредба 1/2007год. 
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Проведения количествен физикохимичен анализ показва добро химическо състояние на водите, 
добити от собствения сондажен кладенец. Налице е съответствие по всички наблюдавани параметри, 
с изключение на показателя „Манган“ – измерен през 2014г. и показателя „Нитрати“, за който е 
отчетено превишение през 2015г. За 2016г. по тези два показателя не се наблюдава несъответствие. 
Копия от протоколите за измерване на подземни води са представени в приложение Т27. 

Районът на местоположение на Централата, в частност подземното водно тяло, е 
класифицирано като “води, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати” по силата 
на Приложение 1 към Заповед № РД – 146 от 25.02.2015 г. на Министъра на околната среда и водите 
за определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници. 
Проведените измервания и резултатите за показателя „нитрати“ са в корелация с определените зони 
в Заповедта на МОСВ. 

Категорично може да се твърди, че замърсяването с нитрати е в резултат на интензивно 
торене с нитратни торове, тъй като в съседство се разполагат земеделски земи с интензивно 
земеделие, а посоката на отичане на подземните води е към и по течението на река Пясъчник, т.е. от 
земеделските земи към Централата, която се разполага в близост до реката. 
 Дейностите, които се извършват на площадката не представляват допълнителен риск за 
замърсяване с нитрати на подземните води, тъй като не предвиждат употребата на нитратни торове и 
други източници на нитрати. 
 Стойностите на показателите фосфати, амониеви йони, манган и желязо, по които съгласно 
ПУРБ подземното водно тяло се намира в риск и за което е налице лошо химическо състояние са в 
границите на определените норми, като превишения по показателя „Манган“ се регистрират през 
2014г., когато Централата е в процес на проектиране и изграждане. Превишения по този показател са 
регистирани и в други сондажни кладенци, черпещи подземни води от подземно водно тяло 
BG3G00000NQ013, което е в корелация със заключенията в ПУРБ. 
 На площадката на Централата не се извършват дейности, свързани с употреба, съхраняване 
или производство на манган съдържащи съединения. 

Функционирането на инсталацията не предвижда отвеждане на замърсители в подземни води 
и дейности, които да доведат до непряко отвеждане на замърсители. Това определя отсъствие на 
въздействие върху химическото състояние на подземните води при нормални експлоатационни 
условия. 

Използваната технология изключва възможността за контаминация на подземните води. 
 

 Значимост на въздействието на работата на Централата върху подземните води: 
 Въздействието върху подземните води в процеса на експлоатацията  се очаква да бъде както 

следва: 
Териториален обхват на въздействие: Пряко въздействие върху подземните води ще се 

извършва по време на експлоатация, при добив на подземни води от съществуващото водовземно 
съоръжение. Експлоатационните дейности  ще се разполагат над нивото на подземните води. Не се 
очаква никакво въздействие  върху водоизточниците и другите съоръжения за ПБВ и техните  СОЗ.  

Степен на въздействие: Много ниска степен на въздействие, само върху количественото 
състояние.  

Продължителност на въздействието: За целия период на работа на водовземното 
съоръжение. 

Честота на въздействието: Постоянно въздействие. 
Кумулативни въздействия: Кумулативни въздействия върху подземните води не се очакват, 

тъй като предвиденото за ползване водно количество е много малко в сравнение с наличния ресурс в 
подземния воден обект, където ще се извършва експлоатацията.  

 Трансгранични въздействия:  Не се очакват, тъй като подземният воден обект не е 
трансграничен. 
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5.3. Повърхностни води 
5.3.1. Прогноза и оценка за въздействието върху състоянието на повърхностните води 

в района на Централата 
Местоположението на площадката, както и технологията за производство на боигаз чрез 

анаеробна ферментация и спомагателните дейности на площадката, не предполагат негативни 
въздействия върху количествените показатели на р. Пясъчник и други водни обекти. Не се предвижда 
да се засегнат техни крайбрежни заливаеми ивици, легла в естествено състояние, бентове и диги. Не 
се очаква и въздействие върху съществуващи водностопански системи и съоръжения.  
 От площадката не се извършва заустване на отпадъчни води в река Пясъчник, както и 
нарушаване на нормалната й проводимост. Експлоатацията на обекта не води до засягане на 
сервитута на реката и нарушаване на техническата му цялост.  
 

 5.3.2. Прогноза и оценка на очакваните изменения в качеството на водите на  
повърхностните водни обекти. Значимост на въздействието. 

Дейностите на площадката не включват заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 
обекти или обратно реинжектиране на замърсени води в подземни водни тела. Промишлени 
отпадъчни води на площадката няма да се формират, тъй като по технология това не се предвижда. 

Дъждовните води, образувани от площадката се отвеждат разсъсредоточено в почвите в 
уастъците от площадката, върху които липсва трайна настилка. Това са условно чисти, незамърсени 
дъждовни води.  

Инфилтрати, в т.ч. и дъждовни инфилтрати от силажните ями, съдържащи перколати (сокове 
от силажа) се поемат от технологична канализация, разположена по най-ниския участък на силажните 
ями, от където постъпват директно във ферментаторите. С други думи, изключва се възможността от 
замърсяване на площадката с инфилтрати и се ограничава проникването им в почвите. 

От антропогенната дейност се образуват битово-фекални отпадъчни води, с емитери - 
умивалници, баня и тоалетна. Чрез площадкова канализационна мрежа, изградена от PVC-тръби 
ф125 mm, отпадъчните води постъпват в 2 броя еднокамерни водоплътни изгребни ями от HDPE, 
всяка от които с вместимост 1,5 куб.м. (общ обем 3 куб.м). Периодично при запълване на ямите, 
отпадъчните води се предават за обезвреждане. В текстови приложения Т20 и Т21 са дадени копия 
от Договори с В и К ЕООД Пловдив за приемане на отпадъчни води за обезвреждане, респ. Договор 
със специализиран транспорт за почистване на ямите и транспортиране на отпадъчните води до 
ПСОВ. Предаването на отпадъчните води се документира чрез подписване на тристранен приемно-
предавателен протокол между Централата, извозващата фирма и оператора на ПСОВ – „В и К“ ЕООД 
Пловдив. 

Максималното годишно количество БФОВ се изчислява на 90 m3/y. Емисионния товар, които 
тези БФОВ ще окажат на ГПСОВ Пловдив при предаването им за обезвреждане е представена в 
таблица 5.3.2-1: 

Показател Q-годишно, m3/y 
Максимални 

концентрации на 
замърсители 

Емисии, kg/y 

Неразтворени в-ва 
90 

400 0,036 
БПК5 1500 0,135 
ХПК 3000 0,270 

Таблица 5.3.2-1 Максималногодишен емисионен товар в отпадъчни води 
 
Всички пътища на площадката, върху които се придвижват МПС и от които е възможно 

замърсяване с нефтопрдукти са  изградени с трайна настилка /бетон/. 
Операторът е внедрил и прилага инструкция за периодична проверка на техническото 

състояние на канализационната мрежа на площадката и цялостта на водоплътните изгребни ями. 
Данните се документират и могат да бъдат предоставени на компетентните органи при поискване. 

От гореизложеното се налага извода, че Операторът е предприел всички мерки за 
недопускане на замърсяване на подземните и повърхностни води в района на площадката. 
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В резултат на аварийни ситуации (например земетресения) или пожар е възможно залпово 
замърсяване на подземните води в резултат на: 

- Нарушаване цялостта на водоплътните ями за БФ отпадъчни води или на свързващите ги 
канализация и комуникации, в резултат на силно земетресение 

- Формиране на залпова емисия от силно замърсени води, в резултат на пожарогасене и 
замърсяване на почви и подземни води; 

 За управлението на посочените 2 риска от замърсяване на подземните води, Операторът е 
предприел следните мерки: 

- Разработване и прилагане като част от внедрената СУОС на инструкция за периодична 
проверка на техническото състояние на канализационната мрежа на площадката и цялостта 
на водоплътните изгребни ями 

- Осигуряване на възможност за задържане на силнозамърсените отпадъчни води, формирани 
в резултат на пожарогасене, в границите на площадката чрез даване на подходящи нива на 
терена и последващото им предаване за обезвреждане. 

 Изпълнението на мерките и оценка на тяхната ефективност се преценя при извършване на 
собствен мониторинг на качествата на подземните води на площадката. При установяване на 
несъответствия (влошаване качествата на подземните води) ще се търсят причините за това и ще се 
предприемат коригиращи действия. 
  
 Прогнозната оценка е за отсъствие на негативно въздействие върху качествата на водите от 
р. Пясъчник, в района на Централата, нормирани от Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за 
характеризиране на повърхностните води, по отношение запазване на добро химическо и умерено 
екологично състояние. Горният извод се базира на следните факти:  

 не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти и водностопански 
съоръжения; 

 При експлоатацията на Централата не се формират промишлени отпадъчни води. Битово-
фекалните отпадъчни води  се събират в две еднокамерни  водоплътни изгребни ями. 

 технологията на производство на биогаз не предполага  отделяне на замърсители, вредни и 
опасни вещества към повърхностни води. 

 
 Значимост на въздействието на работата на Централата върху повърхностните 

води: 
Очакваното въздействие върху повърхностните води в процеса на експлотацията се очаква 

да бъде, както следва: 
Териториален обхват на въздействие: Пряко въздействие върху повърхностни води няма да 

има, тъй като експлоатационните дейности се разполагат извън повърхностни водни обекти, русла на 
реки, диги, водностопански съоръжения, заливаеми ивици и т.н. Не се предвижда заустване на 
отпадъчни води. 
 Степен на въздействие: Не се очаква.  
 Продължителност на въздействието:  Не се очаква.  
 Честота на въздействието: Не се очаква. 

 Кумулативни въздействия: Не се очаква.  
Трансгранични въздействия: Макар че водният обект, преминаващ в района на площадката 

да се явява приток на река Марица, която се характеризира като трансграничен воден обект, 
трансгранично въздействие от дейностите, извършвани на площадката на Инвеститора, не се очаква. 
 
5.4 Геоложка среда 
5.4.1. Прогноза и оценка на очакваните изменения в геоложката среда от работата на 
Централата. Значимост на въздействието. 

 
Прогноза и оценка на очакваните въздействия на изменената геоложка среда върху 

съществуващи и други обекти и върху компонентите на околната среда. 
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Основните промени в геоложката среда в резултат от реализацията на инвестиционното 
предложение са насъпили още при изграждане на Централата и спомагателната инфраструктура на 
площадката. Тези промени засягат основно изкопните работи за фундирането на съоръженията и 
водоплътните изгребни ями за БФОВ.  

Изкопите са засегнали изключително горните части на алувиалните отложения с кватернерна 
възраст. Дълбочината на въздействие е в зависимост от приетите конструктивни решения по 
отношение фундирането на посочените по-горе подобекти.  

В резултат на реализацията на новото ИП, свързано с разширение на суровинната база на 
обекта, не се предвижда изграждането на нова инфраструктурата към Централата, а се предвижда 
използването на сега съществуващата. 

Измененията в геоложката среда са дълготрайни в рамките на извършените изкопни работи 
за фундиране на съоръженията и изграждане на канали и канализационни връзки. 

Негативни изменения в геоложката среда, настъпили в резултат от изкопните работи, при 
построяването на Централата, могат да се оценят като незначителни. 

Измененията не оказват въздействие върху други компоненти на околната среда. 
 Тектоника.  В района на Централата няма тектонски нарушения, няма разломи, разседи или 
други геоложки структурни дислокации, които да се очаква да нарушат стабилитета на геоложката 
среда и земна основа. 
 Сеизмичност на района. Съгласно сеизмичното райониране на България, районът на 
разглеждания обект попада в област с интензивност на земетръс – VIII степен, със сеизмичен  
коефициент КС =0.15. Този факт е съобразен при проектирането на сградите и съоръженията. 

За периода на експлоатация на Централата, очакваното въздействие върху геоложката среда 
може да се характеризира по следния начин: 

Териториален обхват на въздействие: в границите на площадката 
Степен на въздействие: отсъства; 
Продължителност на въздействие: отсъства; 
Честота на въздействие: няма въздействие; 
Кумулативни въздействия: Не се очакват такива въздействия върху геоложката среда в 

рамките на предвиденото в инвестиционното предложение дейности; 
Трансгранично въздействие: Не се очаква. 

  
 5.5. Земи и почви 
 

 Районът на обекта е типичен земеделски, а земите са почти изцяло антропогенизирани 
селскостопански. След ликвидиране на естествената растителност в миналото земите са превърнати в 
обработваеми за отглеждане на земеделски култури. По нататък, с развитие на селското стопанство, 
антропогенизацията на земите се задълбочава и се изразява главно в изграждане на полски пътища и 
напоителна система, използване на тежка механизация за обработка, минерални торове и химикали, 
оформяне на блокове, а след това раздробяване на земите и т.н. Изграждат се и техногенни обекти 
като стопански дворове, сгради, помощни стопанства, съоръжения и пр. 
 Урбанизираните територии в района отстоят на около 0,25 km в околовръст на площадката. 
Всички селища в района са свързани помежду си чрез пътна мрежа. 
 Земите на площадката и в района, изменени евентуално в резултат на изграждането на 
Централата, съгласно класификацията на увредените земи (Инструкция № РД-00-11 от 13 юли 1994 г., 
МЗ) и в зависимост от природата на увреждането, се обособяват в три класа на увреждане – 
нарушении, дегредирани и замърсени. 
 
 5.5.1. Нарушени земи 
 В резултат на изкопите за фундаменти и основи се реализират техногенно-антропогенни 
увреждания на почвите. Те предизвикват не само значителни промени на повърхностния почвен слой, 
но отнемането и изнасянето на хумусния пласт, почвения профил и частично геоложката основа водят 
и до пълното унищожаване на почвената покривка. Това въздействие е очаквано, предвид на това, че 
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теренът, върху който се разполага Центрата е със сменение предназначение, предвиждащо 
изграждане на обект за електропроизводство. 
 Съгласно чл. 7 (2) от Наредба № 26/1996 г за рекултивация на нарушени терени „Хумусният 
пласт се отнема от цялата площадка (терен, трасе) на обекта с изключение на площите, предвидении 
за озеленяване”. Съгласно предоставени тяхнически проект, отнетия и депониран хумусен пласт е 
използван за дооформяне на зелените площи.  Изкопаните земни маси след полагането на 
фундаментите са били използвани обратно за обратна засипка, съгласно утвърдения План за 
управление на строителните отпадъци. Спазен е допустимия интензитет на застрояване на терена. 
 
 5.5.2. Деградирани земи (ерозирани, преовлажнени, заблатени, вкислени, засолени и пр.)  
 Протичащите основни физически дегредационни процеси в района на площадката са свързани 
главно с релефа, подземните води, геоложкия строеж и човешката дейност. Поради равнинния релеф 
в обследвания район, почвите не са засегнати от ерозионни и свлачищни процеси. Не са отбелязани и 
прояви на дефлация. Характерни за района и обширните речни тераси са процесите на 
преовлажняване, евентуално заблатяване, оглезване и засоляване на почвите. Изграждането на 
участъци с трайни настилки на промишлената площадка между сградите и на част от вътрешните 
пътища от гледна точка на почвата е твърде удачно, тъй като по този начин тя не се запечатва 
цялостно. 
 

5.5.3. Замърсени земи 
 До момента няма дани за замърсяване на почви в района на площадката. Замърсяване над 
допустимите норми не се очаква и в резултат на работата на Централата, тъй като на площадката не 
се извършват дейности, водещи до директно въздействие върху почвената покривка. 
 Предвидени са мерки за справяне с аварийни ситуации, свързани с течове/изливания върху 
площадката, които могат да замърсят почвите в участъците в които няма изградена трайна настилка. 
Прилага се инструкция за периодична оценка за наличие на течове/изливания върху площадката, както 
и за контрол герметичността на оборудване и тръбопроводи, разположени на открито. Данните се 
документират и могат да бъдет предоставени при поискване от контролните органи. 
Всички места, върху които се извършва съхраняване на суровини, спомагателния материали и ГСМ са 
с изградена трайна настилка и странична изолация, недопускащи миграция на замърсители в почвите. 
Склада за съхранение на опасни вещества и опасни отпадъци е без връзка с канализацията. 
  
 5.5.4. Прогноза и оценка на въздействието върху почвите 

 Обект на настоящата оценка е Централа за производство на енергия от биомаса, както и 
евентуалното разширяване на суровинната й база чрез включване на отпадъци за оползотворяване 
от материали, негодни за консумация и преработване, отпадъци от пазари (плодове и зеленчуци) и 
др. отпадъци – поименно изброени в настоящата оценка. 
 От  гледна точка на опазване на на почвата Централата представлява техногенен обект, който е 
променил начина на трайно използване на земята – от земеделска в промишлена. Обектът, обаче, е 
локален и застрояването на съоръженията и спомагателната инфраструктура, е извършено само в 
границите на общата площадка. Разширените на суровинната база не налага ново строителство на 
сгради и съоръжения и освен това то ще се реализира върху съществуващата площадка,  която е 
вече в достатъчна степен антропогенизирана от съществуването на оборудването и 
инфраструктурата. Земите извън площадката са изключително земеделски, които се нарушават 
единственно от полски пътища. 
 За определяне в обобщен и табличен вид на категорията, вида и степента на увреждане на 
земите се използва предложената от Министеството на земеделието и горите Инструкция № РД-00-11 
от 13 юли 1994 г. Съгласно приетата класификационна схема, увредените на площадката земи са 
подредени по клас, тип, вид, вид, степен и времетраене на увреждането в Таблица № 5.5.4. 
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 Таблица № 5.5.4-1 
Категория Подобект 

Сгради Площадки, вътрешни 
пътища, алеи 

Свободни терени 
(зелени площи) 

Клас на увреждане I - Нарушени земи I – Нарушени земи III – Дегредирани земи 
Тип на увреждане 01 - Иззети земни 

маси 
01 - Иззети земни 

маси 
17 - Утъпкване 

Вид на увреждане 016 – Фундаменти и 
основи (изкопи) 

016 – Фундаменти и 
основи (изкопи) 

171 - Повърхностно 

Единици 0 -3 0 -3 0 -3 
Времетраене П (постоянно) П (постоянно) В (временно) 

Код I 016 (0-3) П I 016 (0-3) П III 171 (0-3) В 
 

 От посочените в таблицата нарушения най-значителни в случая са уврежданията на земите при 
изкопа на фундаменти и основи на сгради, вътрешни пътища и площадки, покрити с чакъл, асфалт и 
бетони. При тях с изкопа се отнемат и изнасят хумусния пласт, почвения профил и частично 
геоложката основа. По този начин нарушението е значимо и за постоянно, а почвата е унищожена. По 
отношение на земите извън площадката разширението на суровинната база на Централата няма да 
предизвика промяна в категорията или промяна в плодородието им. 
 С цел установяване качеството на почвите, намиращи се на площадката, експертния екип 
възложи пробонабиране и анализ на почвени образци в два почвени пункта на територията на 
Централата на Акредитирана лаборатория, както следва: 

- Пункт за почвен мониторинг № 1: определяне на фоново ниво за площадката, 
местоположение: зелени площи, ситуирани по югозападната периферия на площадката; 

- Пункт за почвен мониторинг № 2: определяне ниво на замърсяване на площадката, 
местоположение: работна зона на разтоварище за животинска тор до помпена станция; 
 

Данните от проведените изследвания са представени в таблица 5.5.4-2. Оценяване на 
съответстието на стойностите на измерените наблюдавани показатели е извършено с установените 
норми за метали и металоиди в почвите на индустриални терени в Приложение 1, табл. 3 към 
Наредба № 3 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите. 

 
Показател Дименсия Норма ППМ №1 ППМ №2 Съответствие 

Арсен mg/kg 40 <2 <2 Да 
Кадмий mg/kg 10 <1 <1 Да
Мед mg/kg 500 13.75 27.53 Да
Хром mg/kg 300 9.22 14.19 Да
Никел mg/kg 250 11.00 15.00 Да
Олово mg/kg 500 6.91 9.31 Да
Цинк mg/kg 600 46.16 60.36 Да
Живак mg/kg 10 <1 <1 Да
Кобалт mg/kg - 2.5 2.5 Да

Таблица 5.5.4-2 Таблица с оценка на съответствието на измерените стойности на някои 
метали и металоиди в почвите с определените норми 

  
 Измерените стойности на замърсители в почвите на площадката съответстват на нормите за 
качества на почвите в индустриални терени, като са спазени установените максимално допустими 
концентрации на наблюдаваните замърсители. 
  
 Налага се извода, че почвите на площадката не са замърсени, в резултат на 
производствените дейности на Инвеститора. 
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 5.6. Биологично разнообразие. Защитени природни територии 
  5.6.1. Растителност 
 До преотреждането  върху земята в границите на имота на Централата на „БИЛД ИНВЕСТ 
СИТ“ ЕООД преди няколко години, са отглеждани селскостопански култури, предимно зърнени. След 
преотреждането, активното земеделие е прекратено и е изградена Централа за производство на 
електрическа и топлинна енергия от биомаса, чрез използване на комбиниран цикъл. Налице е ИП на 
Инвеститора за разширение на суровинната база чрез използване за оползотворяване на отпадъци, 
включени в Приложение 1 на Наредбата за разделно събиране и третиране на биоотпадъците. 
 На около 10 m от западната периферия на площадката на Централата се разполага речното 
корито на р. Пясъчник, обявена за защитена зона с код BG 0000444 „Река Пясъчник“ с предмет на 
опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министъра на 
околната среда и водите, ДВ, бр. 21/2007 г. Общата площ на защитената зона е 1879.97 ha, със 
средна надморска височина от 252 m.  
   Работата на Централата, както и инвестиционното намерение, свързано с разширяване на 
суровината база не може да окаже въздействие върху тази защитена зона, поради отдалеченост и 
ограничени действия на площадката, поради липса на заустване на отпадъчни води. 
 При реализация на инвестиционното предложение, свързано с разширяване на суровината 
база, наличната на терена растителност няма бъде пряко или косвено засегната. Въздействието ще 
бъде силно ограничено и може да се определи като локално, значително, дълготрайно.  
   По време на експлоатацията на Централата,  флората на съседните терени и зелените 
площи на площадката на ИП ще бъде засегната в незначителна степен от вторично утаяване на 
прахови и газови емисии от доставката на суровини, вътрешния и външен автотранспорт. 
Въздействието може да се определи като локално, незначително, дълготрайно. 
 Не се предполага да бъдат засегнати доминантите и застрашените растителни видове в ЗЗ 
река „Пясъчник“, което се потвърждава от извършеното моделиране дисперсията на замърсителите с 
програмен софтуерен продукт PLUME. 
 По отношение на растителността в района, кумулативното въздействие може да се очаква 
само при застрояване и антропогенизиране на съседни терени, изразяващо се  в унищожаването на 
растителната покривка при строежа на новия обект. На този етап не съществуват данни за бъдещи 
реализации на ИП в района на Централата. На площадката на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД е 
изпълнен проект по озеленяване и паркоустройство. Това мероприятие  допринася за естетизиране 
на средата.  
 При експлоатация на Централата не се очакват въздействия, вкл. кумулативни, върху 
растителността от прилежащите на обекта терени и върху ЗЗ река „Пясъчник“ поради ниската степен 
на очакваните емисии към околната среда.  
 Не се очаква трансгранично въздействие. 
 

 5.6.2. Животински свят 
 По отношение на орнитофауната, работата на Централата и реализацията на ИП, свързано с 

разширяване на суровинната база няма да засегне водолюбивите птици, тъй като  площадката се 
намира  на достатъчно разстояния от коритото на река Пясъчник и няма пряк достъп до нея. Пряко 
въздействие ще окажат транспортните дейности, свързани с доставка на суровини и извеждане и 
продажба на ферментационен продукт. 

При извършване на биологичния мониторинг по поречието на реката в рамките на населеното 
място се установи, че фауната около река Пясъчник е твърде бедна на представители. Това вероятно 
се дължи на силния антропогенен натиск оказван от населението от една страна и от силно 
влошеното екологично състояние на влажната зона от друга страна. 

 При изграждане на Централата е бил отнет повърхностния почвен слой, което вероятно е 
причинило както загуба на местообитание  на влечуги и дребни гризачи,  така и унищожаване на 
педобионти. Това въздействие е дълготрайно и постоянно, но локално по обхват и незначително 
предвид  ограничената площ на обекта и наличие на достатъчно подобни обитания на влечуги и 
дребни гризачи в района. 
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 Ограждането на обекта също е ограничило достъпа на някои животински видове до 
местообитания и отнемане на територия. Това въздействие е също дълготрайно и постоянно, но 
локално по обхват и незначително по въздействие (малка площ на обекта, засилен антропогенен 
натиск върху територията). 

Съхранението и използването на ГСМ и химикали е в ограничено количество и е благоприятно 
решение за минимизиране на риска от инцидентно изпускане на залпови емисии от химикали към 
околната среда в резултат на аварии, което не поставя в допълнителен риск представителите на 
фауната, обитаващи площадката (главно някои влечуги и гризачи и насекоми). 

Засиленият антропогенен натиск върху територията – интензивното земеделие, пашата, 
нерегламентираните сметища в или в близост до речното корито, заустването на непречистени 
отпадъчни води  предизвикват безпокойство и прогонване на видовете и разрушване на естествените 
им биотати. Предполага се, че влиянието на антропогенния натиск ще бъде дълготрайно и постоянно, 
а степента на въздействие ще зависи от екологичната пластичност на видовете и 
саморегулационните способности  на екосистемите. 

     Инвазията на синантропни видове в следствие появата на остатъчни хранителни рерурси и 
урбанизацията на територията е с незначимо въздействие, като се има предвид  и непосредствената 
близост на елементи на техническата инфраструктура (пътища, електропроводи), населени места. 
Отчита се и способността на всяка екосистема към  адаптация и наличието на евробионтни видове. 

  Пожарите и особено паленето на стърнищата по наблизо разположените земеделски земи 
като вероятно събитие са елемент, оказващ отрицателно въздействие върху биоразнообразието, 
върху растителността, педобионтите и бавноподвижните представители на херпетофауната.  

Работата на Централата и реализацията на инвестиционното предложение, свързано с 
разширяване на суровинната база няма да засегне  местообитания на редки и защитени животински 
видове или да повлияе отрицателно на динамиката на техните популации. Не се очаква 
фрагментиране на популации. От друга страна за някои видове  птици теренът на площадката би 
могъл да представлява потенциално местообитание, или да бъде част от техните хранителни 
биотопи, главно поради наличие на хранителни суровини – трици, третикале и др. Отрицателното 
въздействие на вече антропогенизирания терен върху фауната се компенсира с извършеното 
озеленяване  с дървесна растителност, предоставяща условия за гнездене и създаваща 
предпоставки за развитие на насекоми и  гризачи, които са част от хранителната база на птиците. 

За конкретното разположение на площадката на Централата,  рискът е несъществен, тъй като 
разглеждания терен е разположен в близост до защитена зона река Пясъчник, но съставлява 
изключително малка площ, а освен това е вече урбанизиран. 

Поради този факт, както и  непосредствената близост до пътища и урбанизирани територии, 
не може да се очаква, че реализацията на ИП, свързано с разширяване на суровинната база ще 
доведе до отрицателно въздействие върху ЗЗ и в частност върху фауната в района на площадката. 

Отнетите за реализацията на Централата земи  са съседни на обширен, около 1 km2 ареал от 
земеделски земи, които се обработват интензивно. 

 За  въздействие върху фауната - засягане на  доминантите и застрашените видове животни, 
миграционни коридори, изменения в състоянието им в резултат от реализирането на проекта - може 
да се провежда анализ само за влажната зона на р.Пясъчник. 

 Работата на Централата,в т.ч. и след разширение на суровинната база не се очаква да окаже 
въздействие и/или промени върху фауната, главно поради много малката площ на реализацията му и 
липса на засягане на елементите от ЗЗ река Пясъчник. 

 
5.6.3. Защитени природни територии  

           Пряко въздействие върху екосистемите и видовете в ЗЗ „река Пясъчник“ не се очакват, тъй 
като Централата не попада в имоти, обхванати от защитената зона и не зауства отпадъчни води във 
водоприемника. 
              Косвено  въздействие върху елементите на зоната имат експлоатацията на оборудването,  
на линейната техническа инфраструктура, свързано с повишаване на фоновото замърсяване, 
акустичния натиск,  емисиите във въздуха и генерирането на отпадъци. То ще бъде продължително 
но незначително  по време на експлоатацията. При спазване разпоредбите на ЗБР, ЗООС, ЗУО, и 
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всички други закони и подзаконови документи, препоръки и разпоредби на  компетентните органи, 
това въздействие ще бъде нищожно.  
 Както бе показано чрез моделиране на замърсяването в приземния атмосферен слой, 
очакваните максимални приземни концентрации на замърсителите азотни оксиди, продуцирани в 
периода на експлоатацията на Централата биха се появили на разстояние извън защитената зона 
при това в концентрации многократно под пределно допустимите норми за качество на атмосферния 
въздух и опазване на природните екосистеми. 
   Кумулативен   ефект. Потенциален кумулативен ефект е възможен при презастрояване на 
територии, близко разположени около ЗЗ. Това би довело до по-интензивен антропогенен натиск, до 
значима фрагментация на екосистеми и популации,  до инвазия на видове, до унищожаване на 
стенотопни таксони, до интродукция и/или екологична  деструкция на   екосистемата.   
             Наличната информация и проведените изчисления и приложени математични модели в част 
„Атмосферен въздух“ сочат, че не се очакват значителни отрицателни въздействия върху ЗЗ „ река 
Пясъчник”, тъй като площта, върху която се разполага Централата е малка по площ и е извън ареала 
на ЗЗ “река Пясъчник“. Поради отдалечеността и характера на предвидените дейности, Централата 
не може да окаже въздействие и върху другите защитени територии в региона – „Тракийски равнец“ в 
с. Маноле, общ. Марица. 
 
5.7 Прогноза и оценка за очакваните нарушения на ландшафтите.  
 

Твърде благоприятен факт за прогнозата и оценката на инвестиционното предложение, 
свързано с разширение на суровинната база е, че към настоящия момент на площадката са налични 
въведени в експлоатация оборудване и инфраструктура. Могат се направят изводи  относно 
въздействието върху ландшафта на база реален  обект. 

Въздействието и промените върху съществуващите ландшафти не се очаква, тъй като 
разширяването на суровинната база не е свързано с изпълнение на технически проект, а касае 
единствено организационни промени.  

Технологичните процеси и оборудване  отговарят на най-съвременните изисквания по 
отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве. В резултат на това замърсяващи 
ландшафтните компонентни емисии не се очакват, няма и производствени отпадъчни води.  

Отпадъците, които се генерират на площадката на Централата, са обичайните твърди битови 
или близки до тях отпадъци, отработени хидравлични масла, луминесцентни лампи. Изпълнени са 
редица предохранителни и неутрализиращи тяхното въздействие върху природните и ландшафтни 
компоненти мерки. 

Мерките, които се предлагат по отношение на ландшафта, имат за цел преди всичко да 
компенсират до известна степен извършените неизбежни в резултат на строителството нарушения 
върху околната среда и ландшафтните компоненти; да намалят ефекта от отрицателното 
ландшафтно-естетическо и ландшафтно-екологическо въздействие от страна на застроената част и 
площадката и да създадат условия за по-успешното им вписване към местните ландшафти и околна 
среда. 

Основните дейности за изпълнение на тези цели и задачи са разработването и реализирането 
на проекти за техническа и биологическа рекултивация, за благоустрояване и озеленяване на 
площадката. Всички останали мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на 
отрицателното въздействие върху околната среда са описани подробно по компоненти към 
съответните точки от доклада. 

Относно изборът на дървесните и храстови видове озеленяването е изпълнено с местни и 
подходящи за района видове. Тези видове имат декоративен ефект, но са бързорастящи и правещи 
голяма корона. Разположението им на площадката е изпълнено в групи, тъй като те имат и 
противоветрова защитна функция, съобразно ветровия характер на района. 
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5.8. Прогноза и оценка на въздействието върху състоянието на исторически и културни 
паметници в района на инвестиционното предложение    

 
 На площадката на Централата не са установени паметници на културно, архитектурно, 
историческо и археологично наследство. Най близките такива се разполагат северозападно, 
югоизточно и южно от землището на село Труд и представляват разкрити некрополи. В 
северозападния край - в местността „Бончови храсти” е разкопано тракийско светилище.Тези обекти 
на културно-историческото наследство не могат да бъдат засегнати от дейностите по експлоатация 
на обекта поради отдалеченост.  
 
5.9. Отпадъци 
5.9.1. Образуване на отпадъци 

Изпълнението на дейностите, предвидени с Инвестиционното предложение по разширяване 
на суровинната база, не предполага генерирането на нов вид отпадъци или увеличаване 
количеството на съществуващите такива, по време на реализацията му. 

При експлоатацията на Цетралата се генерират главно производствени и опасни отпадъци от 
спомагателните дейности. 

В таблица 5.9.1-1 са дадени максималните количества отпадъци, образувани при 
експлоатацията на Централата: 

Вид Наименование Код* 
Количесво, 

t/год. 
Място на 

генериране  

СТРОИТЕЛНИ Бетон 17 01 01 
1 От ремонт и 

събаряне 

ОПАСНИ 

Филтърни материали 
(включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества 

15 02 02* 1 
От поддръжка на 
когенератора 

Флуоресцентни тръби и други 
отпадъци съдържащи живак 

20 01 21* 0,1 
От поддръжка на 
осветлението 

Нехлорирани моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки на 
минерална основа 

13 02 05* 5 
От поддръжка на 
когенератора 

ТБО Смесени битови отпадъци 20 03 01 1,2 

От цялата 
площадка- от 
антропогенната 

дейност 
Таблица 5.9.1-1  Максимални количества отпадъци в етапа на експлоатацията 

 
Изградена е добра инфраструктура, позволяваща временно съхранение на събраните 

количества отпадъци. Събраните отпадъци се съхраняват в контейнери с подходящо затваряне. До 
предаването на отпадъците за обезвреждане/оползотворяване, същите се съхраняват в склад за 
опасни и производствени отпадъци. Складът е закрит, с ограничен за външни лица достъп. Осигурена 
е трайна настилка и странична изолация. Осигурени са също адсорбенти за обработка на евентуални 
разливи на течни отпадъци. Предприети са мерки за задържане на разливите в рамките на 
съществуващия склад. 

Периодично, отпадъците се предават на лицензирани Оператори за 
рециклиране/обезвреждане, притежаващи Разрешителни по ЗУО или КР,  при наличие на сключени 
актуални договори (копия от договорите са представени в приложения Т31 и Т32). 
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Операторът притежава заверени работни листи за класификация на всички отпадъци, 
образувани на площадката. 

Ежемесечно се води отчетна книга за образувани/предадени производствени и опасни 
отпадъци. 

 
5.9.2.Оползотворяване на отпадъци: 
Към настоящия момент, с Решение № 09-ДО-1092-00 от 18.06.2015г., на Оператора се 

разрешават дейности по оползотворяване с код R3, и дейности по временно съхраняване – код R13, 
както и дейност с код R10 (обработка на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието 
или околната среда) за отпадък с код 02 01 06 (животински изпражнения, урина и тор –включително 
използвана слама, отпадъчни води, събрани разделно и пречиствани извън мястото им на 
образуване). 

През 2016 г. РИОСВ Пловдив е информирана чрез внасяне на уведомление за инвестиционно 
намерение, че Операторът възнамерява да разшири суровинната база за добив на енергия. С 
настоящото ИП, Операторът кандидатства за разширяване на суровинната база по употребявани 
отпадъчни суровини и включването в Разрешителното по чл. 68 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) на отпадъци с код: 

• Код 020304 – Материали, негодни за консумация или преработване (всички видове, 
поименно упоменати  в Таблица А1-1 към Приложение 1 на Наредбата за третиране на 
биоотпадъците) – в количества до 2000 т/годишно 

• Код  020601 - Материали, негодни за консумация или преработване от хлебопекарната 
и сладкарската промишленост (всички видове, поименно упоменати  в Таблица А1-1 към 
Приложение 1 на Наредбата за третиране на биоотпадъците) – в количества до 250 т/годишно 
• Код 020702 – Отпадъци от алкохолната ферментация и производството на пиво – 
джибри, бирена каша и бирена мая – до 500  т/год. 
• Код  200125 – Отпадъчни мазнини от хранително-вкусовата промишленост /бракувани 

партиди олиа, масла и маргарини и продукти на тяхна основа, както и разделно събрани фракции 
отработено олио от заведения за хранене/ - до 250 т/год. 

• Код  200302 – Отпадъци от пазари – бракувани плодове и зеленчуци – 2000 т/год. 
 При така представения технологичен разчет, общото годишно количество отпадъци на 

вход на инсталацията няма да надвиши 35 000 т/год. При 360 работни дни в годината, денонощното 
количество отпадъчна суровина на вход няма да надвиши 97,22 т/денонощие, т.е. дейността на 
инсталацията не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС и не е необходимо издаване на 
комплексно разрешително.  

 Гореописаното ИП самостоятелно следва да се разглежда като изменение на 
дейности и технологии, попадащи в приложното поле на т.3, буква „а“ от Приложение 2 на ЗООС. 

 Планираното разширение няма да доведе до промяна в технологията на работа на 
инсталацията и ще се запазят досега прилаганите процеси по доставка, подготовка на суровините, 
смилане, смесване, ферментация, пречистване на биогаза и изгарянето му в ДВГ. Разширението на 
суровинната база няма да доведе до промяна в номиналния производствен капацитет на 
инсталацията. 

Операторът води отчетна книга за оползотворяване на отпадъците по приложение 4 към 
Наредба 1. 

Налице са актуални договори за доставка на отпадъци от животинска тор с лица, 
притежаващи регистрационен документ по реда на ЗУО. 

 
5.9.3. Оценка на прилаганата система за управление на отпадъците. 
При експлоатацията на Централата, по отношение управлението на отпадъците са 

определени: 
-  максималните количества, видове и място на образуване на очакваните отпадъци; 
- условията за тяхното третиране (оползотворяване, рециклиране или обезвреждане) при 

отсъствието на вредни последици за околната среда и здравето на хората; 
- начините за тяхното временно съхранение.  
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- документиране на дейностите по отпадъците 
Всички дейности с отпадъците се извършват регламентирано, съгласно условията, включени 

в Разрешителното за третиране на отпадъци. 
Във връзка с привеждане на дейностите в съответствие с Наредба за разделно събиране и 

третиране на биоотпадъци, Операторът е извършил 4 на брой пробонабирания и анализи от 
акредитирана лаборатория на извадки от произвеждания ферментационен продукт през т.н. година 
на признаване (протоколите са в приложение в Т29). Проведените анализи доказват, че наличието 
на тежки метали във ФП са под определените гранични стойности в приложение А2-1 на Наредбата. 
Възложен е и е изготвен Доклад от Лаборатория SGS, потвърждаващ съответствието на качествата 
на ферментационния продукт, за който Производителя е определил поне една област на приложение. 
Ферментационния продукт се продава на земеделски производители за наторяване на земи, като 
всяка партида се придружава от декларация за съответствие, издадена от „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ 
ЕООД. Продажбите се реализират в условията на сключени търговски договори при подписване на 
двустранен приемно-предавателен протокол. 

За настоящата 2017 година, Операторът извършва периодичен собствен мониторинг на 
качествата на произвеждания ферментационен продукт. 

 
Може да се твърди, че въведената система за управление на отпадъците напълно 

съответства на  нормативните изисквания и в максимална степен ограничава риска за околната среда 
и хората.  

Не се очакват кумулативни въздействия по отношение на управлението на отпадъците между 
изследваната площадка – собственост на Инвеститора и други наблизо разположени производствени 
площадки.  

Разширението на суровинната база не предвижда поява на нова емисия (нов вид) отпадъци.  
 
Значимостта  на очакваното въздействие на генерираните отпадъци и дейностите с тях в 

процеса на експлоатацията  на  Централата може да се определи по следния начин: 
Териториален обхват на въздействие: Локално. 

 Степен на въздействие:  Незначителна. 
Продължителност на въздействието:  Дълготрайно. 

 Честота на въздействието: Постоянно. 
Кумулативни въздействия: Не се очакват.   
Трансгранично въздействие: Не се очаква. 

 
 5.10. Прогнозна оценка на въздействието на опасните вещества, използвани при 
експлоатацията на обекта, върху околната среда и здравето на хората.  

Дейностите на обекта - предмет на настоящата оценка, са свързани с употребата на  някои 
опасни вещества, класифицирани като такива по реда на Закона за защита от вредното 
въздействие на химичните вещества и смеси.  

По време на експлоатацията в Централата се употребяват някои, химични вещества, 
нефтопродукти и се произвежда биогаз, съдържащ метан в количество около 50%. В таблици 2.3-2 и 
2.3-3 бяха представени максималните годишни количества на химикали, използвани в инсталацията. 

Класификацията на ОХВ и С, използвани при експлоатацията е представена в таблица 5.10-1 
 

Наименование 

Максим
ално 

наличн
и 

количес
тво, t 

 

Място на 
използване 

CAS № 
Класификаци

я 
Н – съвети за 
безопасност 

При експлоатация 
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Дизелово гориво  0.3 
Дизелов 
агрегат 

 
68334-30-5 

Flam. Liq.3  
Acute tox.4 
Skin irrit. 2 
Canc. 2 
STOT RE 2  
Asp. Tox.1  
Aquatic Chronic 2 

Н226 
 H332 
 H315 
 H351 
 H373 
 H304 
H401 

Железен 
трихлорид 

1 
Блокер на 

H2S 
7705-08-0 

Eye irit. 1 
Skin irit. 2 
Asp. Tox.4 

H318 
H315 
H302 

Антифриз 1 
Охлаждане 
на ДВГ 

107-21-1 
Acute tox. 4 
STOT Repro. 2 

H302 
H373 

Нехлорирани 
моторни и 

смазочни масла 
на минерална 

основа 

0.8 
0.8 

Ко-генератор 
На склад 

- Не е ОХВ - 

Биогаз 
(CH4/CO2) 

0.1 

В 
тръбопроводи 
и оборудване 

74-82-8 Flam. Gas 1 
Press. Gas 

Н220 
H280 

 

Таблица 5.10-1. Употреба на ОХВ и С 
 
От таблица 5.10-1 се вижда, че единствената смес, класифицирана в категорияа на опасност, 

попадаща в обхвата на таблица 2, част 2 към Приложение 3 на ЗООС е Дизелово гориво, чиито 
количества обаче са многократно под долния оценъчен праг, определен за дизеловото гориво в 
колона 2 на таблицата в Приложение 3 на ЗООС. 

Биогазът, съдържащ около 50% метан не следва да се разглежда при класификация на 
Предприятието, по отношение изясняване на на рисковия му потенциал за предизвикване на големи 
аварии с опасни вещества, тъй като съгласно дадените от МОСВ указания в Ръководство за 
класифициране на предприятия и съоръжения (стр.15 от Ръководството), в разглеждания случай е 
приложимо „Правилото за 2 %“ и тъй като максимално наличното количество биогаз (метан) 
съставлява едва 0,2% от долния оценъчен праг, то същото не следва да се отчита. 

Правим също така уточнението, че съгласно указанията в т.19 в Ръководство за 
класифициране на предприятия и съоръжения (стр.20 от Ръководството), подобреният биогаз може 
да се класифицира съгласно вписването по т. 18, част 2 на таблица 2 от това приложение, когато е 
бил обработен в съответствие с приложимите стандарти за рафиниран и подобрен биогаз при 
гарантиране на еквивалентно качество на това на природния газ, включително съдържанието на 
метан, и който съдържа максимум 1 % кислород. 

В разглеждания случай, биогазът, получаван в Инсталацията е необработен, тъй като не 
притежава еквивалентно качество на това на природния газ. В биогазът, получаван в Инсталацията, 
съдържанието на метан не надвишава 50%, докато в природния газ съдържанието на метан е над 
97% 

Ето защо, биогазът, получаван в Инсталацията е необработен и по тази причина не следва да 
се причислява в обхвата на т.18 на таблицата в част 2 на Приложение 3 на ЗООС. 

Предвид гореизложеното е налице заключение, че Центарлата на «БИЛД ИНВЕСТ СИТ» 
ЕООД не притежава потенциал за възникване на големи аварии с опасни химични вещества. 

Съхраняваните и използвани опасни материали и горива  не  надхвърлят долния оценъчен 
праг, посочен в таблиците в част I и част II на Приложение № 3 от ЗООС. По тази причина не се 
налага провеждане на  процедура за одобряване на Доклад за безопасност, респ. Доклад за 
политиката за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества. 

Дизеловото гориво се съхранява в резервоара на дизеловия агрегат, т.е. това е  ОХС, 
налична в оборудване. Не са налични отделни резервоари за съхранение на дизелово гориво или 
други горива на площадката. 
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За съхраняването на свежи моторни и смазорни масла на минерална основа е отреден склад.  
Складът е изпълнен  с трайна настилка и странична изолация, резистентна към действието на 

съхраняваните вещества и смеси, без връзка с канализацията. Предприети са мерки за обработка с 
адсорбенти на евентуални разливи от ОХВ и С.  

Всички изброени вещества са стандартни търговски продукти, със съответни сертификати и 
листове за безопасност (ИЛБ са дадени в приложение Т19). 

 Направен бе преглед на техническата документация на използваните  съоръжения за 
охлаждане (климатици и чилъри), с оглед установяване присъствие на площадката на флуорирани 
парникови газове и вещества, които нарушават озоновия слой (Регламент (ЕО) № 842/2006 относно 
някои флуорирани парникови газове и Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани 
парникови газове). Установи се, че такива са налични в количчества над 3 kg в чилъра за охлаждане 
на биогаза преди подаването му за изгаряне в ко-генератора. Охлаждащия чилър е стандартно 
съоръжение, произведено от специализирана фирма като част от цялостното оборудване на 
инсталацията. То е напълно херметично и не може да се очакват емисии  на опасни вещества към 
околната среда. Всички използвани фреонови хладоагенти са на базата на разрешените за употреба 
фреони. Операторът възлага извършване на  ежегодни проверки за херметичност на оборудването, 
съдържащо озоноразрушаващи вещества, като резултатите се документират в досие на системата. 
Ежегодно, до 15 февруари се извършва докладване в РИОСВ Пловдив за резултатите от 
извършваните проверки. 

 В обекта е предвидено противопожарно водоснабдяване. Пожарогасителите, които се 
изискват в рамките на противопожарните мерки  на обекта,  също са стандартни, закупени от 
съответен специализиран производител или доставчик с пожарогасителен агент прах и въглероден 
диоксид. Не се използват хлорсъдържащи въглеводороди (тетрахлорметан) в противопожарните 
системи. 

 
5.10.1. Оценка на предвидените мерки за опазване на околната среда и здравето на 

хората  при работа с опасни вещества 
Опасните вещества на обекта са главно стандартни нефтопродукти и спомагателни вещества 

и ще налични и съхранявани в малки количества. 
 Считаме, че са осигурени достатъчни по обем технически и организационни дейности, които 
да гарантират безопасна работа на персонала с тях:   

 Горивата (дизел) са стандартни продукти,  производство на специализирани фирми, 
доставяни от лицензирани доставчици, съхранявани при контролирани условия без директен 
достъп до работещите и околната среда. 

 Биогазът се произвежда при контролирани условия, при пълна автоматизация на 
оборудването и наличие на детектори, сигнализиращи за течове на метан; 

 Антифризът и моторните смазочни масла се намират в оборудване и манипулациите са тях се 
извършват при минимален риск от контаминация на служителите. Същите не притежават 
канцерогенни или други увреждащи здравето свойства; 

 Всички ОХВ и С са доставяни със съответните листове за безопасност и сертификати; 
 Провежда се ежегодно обучение на персонала за работа с опасни вещества и опасни 

отпадъци;  

 Съхранението им се осъществява по начин, изключващ изпускане към околната среда; 
 Поддържа се в наличност необходимите адсорбенти за обработка на евентуални разливи  
 Налице са  разработени технологични, работни инструкции и инструкции за ТБ, включително 

за обучение на персонала. 
 Въз основа на направените изчисления, максималните количества опасни вещества, които 

могат да са налични на площадката  не надхвърлят критериите на Приложение №3 на ЗООС  
и не се изисква провеждане на процедура за получаване на одобрен Доклад по безопасност 
или Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества. 
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Значимост на очакваното въздействие на опасните вещества при експлоатацията  на 
съоръженията може да се определи по следния начин: 
 Териториален обхват на въздействие: Локално, съсредоточено на площадката.  
 Степен на въздействие: Незначителна при спазване на  техническите, технологични и ТБ 
инструкции; 
 Продължителност на въздействието: Продължително. 
 Честота на въздействието: Непрекъснато. 

Кумулативни въздействия: Не се очакват.   
Трансгранично въздействие: Не се очаква. 

 
 5.11. Рискови енергийни източници 

5.11.1. Шум  
Разглеждания обект се намира в район с нисък шумов фон. Шумовото натоварване се 

определя от преминаващите АМ Тракия и по шосето Пловдив-Карлово  леки и товарни автомобили. 
Промишлени източници на шум отсъстват. На 225 m от площадката на Централата е разположен най-
близкия квартал на село Труд.  

В т.2.4.4. е направен преглед на дейностите, които водят до шумово натоварване при  
експлоатацията на Централа, шумови нива и продължителността на въздействие. Шумово 
натоварване се формира главно от автранспорта за: 

 за доставка на биомаса и животинска тор  
 за извозване на ферментационния продукт 

Основен емитер на шум на площадката се явява когенератора на инсталацията. С цел 
ограничаване разпространението на шум в околната среда, производителя на оборудването е 
предвидил когенератора да бъде поставен в метален контейнер със шумозаглушителна изолация, по 
какъвто начин е изпълнен и проекта от Инвеститора.  

Незначителни източници на шум се явяват също хопера (смесителя) и електродвигателите на 
разбъркващите механизми на двата ферментатора, електродвигателя на механичния сепаратор и 
електродвигателите на помпите (намират се в затворено помещение и въздействието им е сведено 
до нула). Поради абсолютната капсулованост на когенератор, както и до епизодичната работа на 
хопера, разпространение на наднормен шум от тях към околната среда не се наблюдава. 
Експлоатацията на други аналогични обекти потвърждава това.  

В периода на експлоатация съседните разположени райони са обезпокоявани периодично от 
шумово натоварване, генерирано от автотранспорта, обслужващ обекта. Въздействието ще е главно 
в дневния период.  

Очаква се в неголям времеви период отделните представители на фауната да се приспособят 
към шумовото натоварване, част от тях може да се заселят на площадката или в близост. Тази 
тенденция ще се благоприятства с израстването на предвидения зелен пояс по оградата на обекта. 

Съгласно табл.2, Приложение №2 към чл.5 от Наредба № 6 за показателите за шум в 
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 
стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на 
населението, граничните стойности за еквивалентно ниво на шума в територии и устройствени зони, 
имащи отношение към работата на Централата са:  

Територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шума в dB(A)

Ден 
07-19 h 

Вечер 
19-23 h 

Нощ 
23-07 h 

Производствено - складови зони и територии 70 70 70 

Жилищни зони и територии 55 50 45 

Таблица 5.11.1-1. Гранични стойности на нивата на шума 
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Операторът извършва периодични собствени измервания на нивата на промишлен шум, излъчван от 
съоръженията по границите на площадката и в мястото на въздействие (най-близката жилищна 
сграда). Протоколи от проведените измервания са предоставени в приложения Т30. Сравнителен 
анализ от извършените СПИ на промишлен шум (за 2015г. и 2017г.) и установените норми за 
еквивалентни нива на шум е представен в таблици 5.11.1-2 и 5.11.1-3 
 

2015 година

  Дневно Вечерно Нощно

Измервателна 
точка 

Еквивалентно  
ниво  на шум, 

dB(A) 
Норми 

Еквивалентно  
ниво  на шум, 

dB(A) 
Норми 

Еквивалентно  
ниво  на шум, 

dB(A) 
Норми 

ИТ 1 62,7 ± 0,3 70 63,5 ± 0,3 70 59,8 ± 0,3 70 

ИТ 2 64,5±0,3 70 60,2±0,3 70 63,2±0,3 70 

ИТ 3 59,1±0,3 N/A 56,7±0,3 N/A 58,4±0,3 N/A 

ИТ 4 52,4±0,3 70 51,9±0,3 70 52,6±0,3 70 

ИТ 5 56,9±0,3 70 57,1±0,3 70 55,7±0,3 70 

ИТ 6 61,4±0,3 70 60,8±0,3 70 59,5±0,3 70 

ИТ 7 67,3±0,3 70 66,3±0,3 70 65,8±0,3 70 

ИТ 8 62,5±0,3 70 62,0±0,3 70 61,3±0,3 70 

ИТ 9 65,1±0,3 70 64,9±0,3 70 64,5±0,3 70 

ИТ 10 60,2±0,3 70 59,5±0,3 70 58,6±0,3 70 

ИТ 11 58,1±0,3 70 56,7±0,3 70 53,7±0,3 70 

Точка на 
въздействие 

28,5±0,3 55 27,6±0,3 50 27,1±1,0 45 

Ниво на обща 
звукова 
мощност 

102,5±4,2 N/A 101,6±4,2 N/A 101,1±4,1 N/A 

5.11.1-2 Оценка на съответствието на измерените нива на шум през 2015г. с нормите за 
еквивалентни нива на шум 

 

2017 година

  Дневно Вечерно Нощно

Измервателна 
точка 

Еквивалентно  
ниво  на шум, 

dB(A) 
Норми 

Еквивалентно  
ниво  на шум, 

dB(A) 
Норми 

Еквивалентно  
ниво  на шум, 

dB(A) 
Норми 

ИТ 1 61,1 ± 0,3 70 59,7 ± 0,3 70 59,2 ± 0,3 70 

ИТ 2 56,7±0,3 70 55,1±0,3 70 54,8±0,3 70 

ИТ 3 51,4±0,3 70 50,8±0,3 70 50,1±0,3 70 

ИТ 4 56,3±0,3 70 55,3±0,3 70 55,4±0,3 70 

ИТ 5 50,9±0,3 70 49,7±0,3 70 50,2±0,3 70 

ИТ 6 45,7±0,3 70 44,6±0,3 70 45,0±0,3 70 

ИТ 7 40,9±0,3 70 40,2±0,3 70 39,9±0,3 70 

ИТ 8 46,3±0,3 70 45,5±0,3 70 44,7±0,3 70 

ИТ 9 51,6±0,3 70 50,9±0,3 70 50,3±0,3 70 
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ИТ 10 56,2±0,3 70 56,6±0,3 70 55,6±0,3 70 

Точка на 
въздействие 

24,3±1,0 55 23,4±1,0 50 22,9±1,0 45 

Ниво на обща 
звукова 
мощност 

98,3±4,0 N/A 97,4±4,0 N/A 96,9±4,0 N/A 

5.11.1-3 Оценка на съответствието на измерените нива на шум през 2017г. с нормите за 
еквивалентни нива на шум 

 
Видно от предоставените данни в таблици 5.11.1-2 и 5.11.1-3 е, че са спазени нормите за 

еквивалентни нива на шум, т.е. налице е съответствие. 
Тези заключения са в корелация с проведените контролни измервания от РИОСВ Пловдив, 

чиито протоколи са представени в текстово приложение Т30. 
 
Значимостта на въздействието на шума по време на експлоатацията   на Централата се 

определят, както следва: 
Териториален обхват на въздействие: В обхвата на обекта и  непосредствена близост, без 

възможност от неблагоприятно въздействие върху най-близките жилищни сгради. 
Степен на въздействие:   Ниска; 
Продължителност на въздействие:Продължително. 
Честота на въздействие: Непрекъснато. 
Кумулативни въздействия: Слаба кумулация с шума от линейната инфраструктура на АМ 

Тракия.  
Трансгранично въздействие: Няма. 
 
5.11.2. Вибрации 
При нормална експлоатация на инсталацията, натоварване от вибрации не може да се очаква 

тъй като наличното оборудване притежава СЕ-маркировка, гарантираща съответствие с европейските 
стандарти за качество на оборудване, в т.ч. и норми за вибрации. Конструкцията и монтажът на 
цялостното технологично оборудване на Централата е съобразен с противовибрационните норми, 
тъй като трябва да се осигури комфорт и на персонала, обслужващ инсталацията. Въздействито, 
макар и в рамките на допустимите норми ще бъде само върху обслужващия персонал, в рамките на 
работната смяна.  

Незначително въздействие на вибрации има и при автотранспорта, обслужващ обекта за 
зареждане със суровини и извеждане на ферментационния продукт за продажба. Вибрациите са  
локални, съсредоточени по работни места. Очаква се да са около ПДН, тъй като транспортните 
средства са съвременни, конструктивно съобразени с противовибрационните изисквания. 

При пускане и спиране на Централата, в т.ч. и при възникване на аварии, при които е 
наложително подаване на биогаза на факел за изгаряне е възможно генериране на нискочестотни 
вибрации, в резултата работата на факела и изгаряне на биогаза. Тези анормални режими на работа 
са възможни само в изключително редки случай (2-3 пъти годишно), като продължителността им се 
ограничава в рамките до няколко часа. 

Значимостта на въздействието на вибрациите по време на  експлоатацията   на обекта са, 
както следва: 

Териториален обхват на въздействие: По работни места; Ограничен; 
Степен на въздействие:   Незначителна; 
Продължителност на въздействие: Постоянна, в рамките на работната смяна; 
Честота на въздействие: Много рядко - при пуска/спиране на инсталацията (2-3 пъти год.) 
Кумулативни въздействия:  Не се очакват. 
Трансгранично въздействие: Няма. 
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5.11.3. Вредни лъчения 
Обектът не е източник на вредни лъчения към околната среда. Геоложката му основа също не е 

източник на вредни лъчения.  
Не се очакват каквито и да е въздействия, по отношение на вредни лъчения. 
 
5.12. Здравно-хигиенни аспекти на въздействието инвестиционното предложение върху 

населението и работещите на площадката. Здравна експертиза. 
 
  Оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска 
 
 5.12.1. Профилактични мерки и препоръки по отношение опазване здравето на 
работещите при експлоатацията на обекта. 
 

В Таблица 5.12-1 са систематизирани рисковите фактори с неблагоприятно въздействие 
върху здравето на работещите при експлоатацията на Централата и съответните мерки за 
намаляване на професионалния риск. 

 
 Таблица 5.12-1.  Мерки за ограничаване на професионалния здравен риск 

Вид рисков фактор 
Причини за вредно 

въздействие 

Мерки за ограничаване на 
здравния риск в трудовата 

среда 

Производствен прах във въздуха 
на работната среда от 
неорганизирани емисии при 
съхранение на суровини или при 
зареждане на прахообразни 
суровини в хопера 
 

Неизпълнение на мерките за 
намаляване на неорганизирани 
емисии- липса на платнище за 
покриване на прахообразни 
суровини и разтоварване при 
наличие на силен вятър 

Спазване изискванията за 
поднормено ограничаване 
на праховите и газови 
емисии. Употреба на лични 
предпазни средства-
респираторни маски при 
разтоварване на суровини и 
при зареждане на хопера 

Отделяне на непречистени 
отработени газове от 
обслужващия автотранспорт 

Неизправни катализатори на 
МПС. 

Контрол за използване на 
технически изправни МПС. 

Прегряващ или преохлаждащ 
микроклимат 

Работа при въздушно течение 
през зимата или в невентилирани 
помещения през лятото. 

Осигурява се подходящо 
работно облекло, изкуствена 
вентилация при 
необходимост. Осигуряват 
се разхлаждащи негазирани 
напитки 

Инфекциозни заболявания – 
салмонелоза, свински грип, 
вирусна бронхопневмония и др. в 
резултат работата с животинска 
тор 

Недостатъчна ветеринарно-
медицинска профилактика и 
хигиена във фермите на 
доставчиците 

Да се работи само с 
регистрирани в БАБХ 
животновъдни обекти. 
Да се осигури възможност за 
дезинфекция на 
помещенията за 
разтоварване на тор 

Възможни трудови злополуки Падания, повърхностни 
наранявания и травми 

Провежда се персонален 
инструктаж. Използване на 
лични предпазни средства. 

 
Мерките за здравна защита най-общо се провеждат в няколко направления: 

 Технически – редовно почистване на помещенията, повишено внимание при работа с 
животинска тор; механизация на рисковите по отношение прахова експозиция производствени 



Комплексна екологична оценка със здравна експертиза на: ”Централа за производство на електрическа енергия чрез 
индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл”  в имот № 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица 

 

„ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД  122

процеси. 
 Медицински - провеждане на предварителните медицински прегледи (професионален 

подбор) съобразно изискванията чрез стриктно спазване недопускането на лица с 
противопоказания за характера на работата в обекта; провеждане на периодични медицински 
прегледи в изисквания срок, обем от изследвания и специалисти; прилагане на специфични 
методики с висока информативна стойност, позволяващи ранна доболестна диагностика на 
застрашените контингенти; организиране на рационален физиологичен режим на труд и почивка; 
организиране на съответен хранително-питеен режим; контрол върху използването на лични 
средства за защита - защитни ръкавици, престилки, прахозащитни маски, очила и др. 

 
 5.12.2. Профилактични мерки по отношение опазване здравето на населението 
 

Изключително благоприятен от хигиенни позиции е фактът, че технологията на производство 
на биогаз се извършва в херметически съоръжения, високо автоматизирани и управлявани от 
квалифициран персонал, с използване на технологии, гарантиращи минимум емисии по отношение 
емитиране на атмосферни замърсители, включително прахова контаминация. За разлика от други 
технологии по третиране на биомаса и отпадъци, например полево компостиране, при анаеробната 
ферментация, получаването на ферментационен продукт се извършва в херметично оборудване без 
възможност за формиране на неприятни миризми. В този смисъл производството на биогаз 
представлява относително “изолирана” от околната среда дейност, при която енергийните източници 
обикновено от растителен произход в т.ч. и отпадъците, за които Операторът кандидатства да бъдат 
включени в разрешителното за третиране на отпадъци, се доставят и съхраняват в силажни ями. 
Животинската тор се подава директно в инсталацията от транспортните средства чрез подвързване 
на МПС с мека връзка към помпено отделение на ферментаторите. По този начин се изключва 
възможността за формиране на неприятни миризми, а работата на оборудването се извършва при 
хигиенизирани условия без възможност за контаминация на външната среда.  

Превантивен ефект в случая с употребата на животинска тор имат и строгите изисквания на 
ветеринарните служби по отношение на въвеждане на програма за безопасност на храните в 
животновъдните стопанства от които се извършва доставката на животинска тор, засиления 
ветернарно-санитарен контрол във връзка с опасността от разпространение на заразни болести по 
животните. Този факт е предпоставка за наличие на ефективна защита от контаминация на 
персонала с болести, предавани по животните. 

Най-общо, видът и начинът на протичане на технологичния процес – напълно автоматизиран, 
при херметически затворени и изолирани съоръжения, с организирано извеждане на емисиите от ко-
генератора в атмосферния въздух през комин с достатъчна височина,  липса на вредни физични 
фактори над пределно допустимите норми, не предполага възможност за значимо замърсяване на 
околната среда, от което да произтече вредно въздействие върху здравето на населението. 
   
 От хигиенни позиции следва да се имат предвид следните положителни факти:  

 използваната технология за анаеробна ферментация на биомаса с цел производство на 
биогаз е най-модерната налична техника, която е благоприятна от хигиенни позиции, тъй като на 
практика отсъства отделяне на твърди отпадъци образувани директно от производствения процес и 
отпадъчни води в околната среда;  емисиите на прах, газове и  шум са в рамките на нормираните 
нива; 
 местоположението на обекта е на достатъчно разстояние от най-близките жилищни райони, 
тъй като в резултат дейностите извършвани на площадката на Централата жилищните райони не са 
изложени на наднормени нива на шум, а очакваните приземни концентрации на замърсителите, 
формирани от дейността на обекта са под определените средночасови средногодишни норми за 
опазване на човешкото здраве. 
 налични са всички необходими инфраструктурни елементи и е създадена необходимата 
организация,  което е предпоставка за екологосъобразно и безопасно за работещите и населението 
използване на обекта; 
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Относно праха и отделените горивни газове, рискът като цяло може да се оцени като много 

ограничен. Изключително благоприятен факт са предприетите от Инвеститора мерки за покриване на 
суровините при съхранение и избягване на товаро-разтоварни дейности при наличие на силен вятър. 

В района преобладават западните ветрове.  По отношение разположението на обекта и 
околните села, ветровата обстановка е изключително благоприятна за разсейване и няма 
потенциална възможност за евентуално засягане на наблизко разположеното село Труд. 

  Това твърдение е в корелация с резултатите от моделиране на замърсяването в 
приземния атмосферен слой, в резултат работата на инсталацията. 

Както бе показано в т.4.1. и т.5.1. на настоящия доклад с помощта на построяване на 
математически модели за оценка на разпространението на емисиите замърсители в приземния слой 
на атмосферата, средночасовите и средногодишните концентрации на замърсителите азотни оксиди 
– характерни за този вид дейност са многократно по-ниски от установените такива в сега действащите 
нормативи - Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух,  с което се налага 
изводът, че Централата  не излага на здравен риск от замърсяване прилежащите населени места в 
резултат на дейността си.  
 Може да се заключи, че околните жилищни зони и други обекти, подлежащи на санитарна 
защита, отстоят на достатъчно разстояние и практически не са засегнати от повишени прахови и 
газови емисии. 

Шум. Характерът на дейността и предприетите мерки по капсуловане на емитерите на 
промишлен шум, както и съпътстващите дейности не предполагат превишаване на нормите за шум за 
жилищни зони и територии, определени с Наредба № 6 на МОСВ (Обн. ДВ бр. 58 от 18 юли 2006 г.). 
Значителното отстояние от жилищната зона – над 225 m, допринася за спазване на нормативните 
изисквания за експозиция на еквивалентен шум от 55 dB /А/ за ден, 50 dB /А/ за вечер и 45 dB /А/ за 
нощ. Всички транспортни дейности, съпътстващи работата на обекта, се извършват през деня. 
Проведените собствени периодични измервания на емисиите на промишлен шум в околната среда, в 
т.ч. и в мястото на въздействие, както и проведените контролни измервания от контролиращата 
РИОСВ Пловдив доказват, че Централата на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД не излага на здравен риск 
населението, по отношение на този вреден физичен фактор.  
 

Може да се обобщи, че рискът за населението по време на експлоатацията на Централата се 
оценява като много ограничен и допълнително може да се минимизира чрез добра работна 
организация и поддържане на техническо изправно оборудване. Като основен приоритет от здравно-
профилактични позиции по отношение опазване здравето на населението, се извежда 
контролирането на качеството на изпусканите газови емисии (азотни оксиди) в атмосферата от 
дейността на обекта. 
  
При спазване на технологичния регламент за производство на биогаз от биомаса и 
биоразградими отпадъци, инвестиционното предложение, свързано с разширяване на 
суровинната база може да се реализира без да застраши здравното състояние на 
работещите и населението в краткосрочен и дългосрочен план.  
 
Категорично може да се твърди, че не е налице причинно-следствена връзка между 
работата на Централата на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД и каквато и да е възможност за 
повишаване на заболеваемостта или влошаване на здравния статус на населението на 
село Труд, общ. Марица. 
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5.13. Аварии и инциденти 
 
 За Централата е разработен и утвърден от Управителите на Дружеството  План за действие 
при бедствия, аварии и катастрофи, който съдържа следните компоненти:  

 определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на 
производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; 

 определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната 
среда и здравето на хората. При определянето са включени и аварийни ситуации в резултат 
на наводнение или земетресение; 

 действия и средства по известяване на персонала и компетентните 
обществени органи за аварията; 

 действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и 
маршрути за евакуация; 

 определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, 
редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното 
съхранение; 

 определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. 
Пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за 
разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; 

 действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна 
медицинска помощ”, “Пожарна безопасност и защита на населението”) 

 действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и 
нейните околности, предизвикани от аварията;  

 поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; 
 актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в 

плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия  
 

В т. 2.5. са посочени най-вероятните аварии и инциденти, които могат да настъпят  при работа 
на съоръженията. 

Няма опасни вещества и препарати, съхранявани на площадката на фирмата, които да са 
равни или да надвишават количествата по Приложение 3 към Глава VII на ЗООС. Дружеството не 
подлежи на одобряване на Доклад за безопасност или Доклад за политиките за предотвратяване на 
големи аварии с опасни химични вещества. 

Независимо от горния факт, за нуждите на оценката ще разгледаме 3 сценария, свързани с 
изтичане на биогаз (смес от метан и въглероден диоксид). 

Допускаме, че в резултат на един или няколко от следните инициатори: 

 технически отказ – разхерметизиране на оборудване 
 човешка грешка 
 злоумишлено действие (саботаж или терористичен акт) 
 земетресение 
 отказ на мълниезащита 
 неизправност в ел.инсталацията 

е допуснато изтичане на биогаз. Ще моделираме следните 3 сценария на аварията, свързана с 
неконтролируемо изтичане на биогаз, като отчитаме факта, че в инсталацията не са налични 
съоръжения за съхраняване на газа (газхолдери или ресивери), а газът е наличен в оборудване – в 
газовия обем на двата ферментатора и единия постферментатор, в тръбопроводи, в охлаждащия 
модул на чилъра и в газохода от чилъра до ко-генератора. Количеството на биогаза бе оценено 
експертно на 0,1 t; при съдържание на метан в биогаза около 50%, количеството на метан възлиза на 
0.05 t. 
За моделиране на аварията и оценка на последствията е използван софтуер ALOHA, верс.5.4.5. 
 
 



Комплексна екологична оценка със здравна експертиза на: ”Централа за производство на електрическа енергия чрез 
индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл”  в имот № 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица 

 

„ЕКОКОНСУЛТ 2008“ ЕООД  125

Сценарий 1: Изтичане на газ и формиране на токсичен облак: 
 

Параметър Стойност Параметър Стойност 
Местоположение с.Труд Температура на въздуха 25°С 
Тип на околността сгради Облачност 5 tenths 
Дата Юни 2017 Влажност на въздуха 65% 
Химикал метан Стабилност по Пасквил В 
Молекулна маса 16,4 g/mol Инверсия Не 
Тк -162,3°С Вид на изпускането директно 
РАС-1 2900 ррm Количество в-во 0.05 t 
РАС-2 2900 ррm Време за изпускане 1 min 
РАС-3 17000 ррm Вид на аварията Загуба на 

съдържание 
Скорост на вятъра 2,0 m/s Последици Токсичен облак 
Посока на вятъра W   
Тип на района Градски   

Таблица 5.13-1 Входни данни за моделиране на последствията при формиране на токсичен 
облак 

 

  
               Фиг. 5.13-2                    Фиг. 5.13-3 
 
На фиг.5.13-2 са представени контурите на токсични облак, формиран при изтичане на 0,1 t 

биогаз. Персоналът, намиращ се в очертаната зона ще бъде изложен на токсичното въздействие на 
метана, съдържащ се в биогаза. Видно от графиката е, че няма да бъдат достигнати концентрации, 
които да застрашат здравето и живота на персонала или да предизвикат необратими дълготрайни 
последици. 

 Видно от същата фигура е, че токсичния облак ще обхване периметър от 58 m и не може да 
достигне до най-близката жилищна зона, отстояща на около 225 m от района на Централата. 

На фиг. 5.13-3 е демонстрирана графика на  очакваните концентрационни нива на метан в 
точка, отдалечена на 20 m от условния геометричен център на площадката. От графиката се налага 
извода, че лицата намиращи се на открито в тази точка ще бъдат изложени на концентрации 
надвишаващи PAC-2 и PAC-3, но за много кратък интервал от време – около 2,5 min, лицата, 
разположени в закрити помещения ще бъдат изложени на концентрации под PAC-2 и PAC-3, т.е. 
престоя на закрито е безопасен за песонала. 

На фиг . 5.13-4 е представено графично разпространение на токсичния облак в реален мащаб. 
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фиг . 5.13-4 Разпространение на токсичния облак 

 
 

Сценарий 2: Изтичане на газ и образуване на запалима зона от газов облак 
 

Параметър Стойност Параметър Стойност 
Местоположение с.Труд Температура на въздуха 25°С 
Тип на околността сгради Облачност 5 tenths 
Дата Юни 2017 Влажност на въздуха 65% 
Химикал метан Стабилност по Пасквил В 
Молекулна маса 16,4 g/mol Инверсия Не 
Тк -162,3°С Вид на изпускането директно 
LEL 10% 5000 ррm Количество в-во 0.05 t 
LEL 60% 30000 ррm Време за изпускане 1 min 
Скорост на вятъра 2,0 m/s Вид на аварията Загуба на 

съдържание 
Посока на вятъра W Последици Мигновено 

запалване 
Тип на района Градски   

Таблица 5.13-5 Входни данни за моделиране на последствията при формиране на запалима 
зона на газов облак  

 
При този сценарий разглеждаме директно изтичане на биогаз от оборудването и възможността за 
мигновеното му запалване (например от работещ  двигател на МПС, намиращо се на площадката). 
На фиг 5.13-6 е указан концентрационния контур на образуваната запалима смес, насочена по посока 
на вятъра и достигаща до 61 m от условия геометричен център на площадката. Благодарение на 
добрия потенциал за разсейване в района, на открито, концентрацията на метан е запалимите 
граници ще се задържи в рамките на едва 2 min, след което ще се разсее (фиг. 5.13-7), т.е. мигновено 
запалване (дефлаграция) е възможно само при наличие на източник на открит огън/искра в рамките 
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на 2 min в района на площадката. На фиг. 5.13-8 е представено разпространението на газовия облак 
в карта с реален мащаб.  
Налага се мнението, че при този сценарий на аварията не могат да бъдат засегнати най-близко 
разположените жилищни зони. 

 

  
 Фиг. 5.13-6      Фиг. 5.13-7 
 
 

 
Фиг. 5.13-8 

 
Сценарий 3: Изтичане на газ и експлозия на газов облак 
 

Параметър Стойност Параметър Стойност 
Местоположение с.Труд Температура на въздуха 25°С 
Тип на околността сгради Облачност 5 tenths 
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Дата Юни 2017 Влажност на въздуха 65% 
Химикал метан Стабилност по Пасквил В 
Молекулна маса 16,4 g/mol Инверсия Не 
Тк -162,3°С Вид на изпускането директно 
Скорост на вятъра 2,0 m/s Количество в-во 0.05 t 
Поска на вятъра W Време за изпускане 1 min 
Тип на района Градски Вид на аварията Загуба на 

съдържание 
  Последици Забавено 

запалване 
Таблица 5.13-9  Входни данни за моделиране на последствията при формиране на запалима 

зона на газов облак (забавено запалване) 
 

При този сценарий на аварията допсукаме, че е изтекло цялото налично количество биогаз. 
Образувала се е газо-въздушна смес в експлозивните граници, като след време ∆t поради искра от 
оборудването или МПС сместа се взривява. От фиг. 5.13-10 се вижда, че интензитета на взривната 
вълна възлиза на около 1.0 psi, при което се очаква в периметър около 20-22 m да настъпят леки 
поражения (счупване на стъкла и деформация на дограми).  
 

 
Фиг. 5.13-10 

Аварията ще се ограничи в рамките на площадката и ще засегне единствено персонала и 
оборудването, разположени в границите на площадката.   
Аварийното събитие не може да окаже влияние върху най-близко разположените жилищни сгради. 
На фиг. 5.13-11 е представена зоната на аварията върху карта в реален мащаб. 
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Фиг. 5.13-11 

 
 
Считаме, че при спазване на технологичните регламенти и дисциплина, редовната ревизия и 

поддръжка на оборудването и съблюдаването на инструкциите по техника на безопасност, 
пожаробезопасност и охрана на труда, Централата може да бъде експлоатирана безаварийно и 
безопасно за работещите и населението от региона. 

При възникване на аварийни ситуации, свързани с изтичане, запалване или експлозия на 
биогаз, пораженията от аварията не могат да окажат неблагоприятно въздействие върху най-близко 
разположените жилищни зони на населеното място. 

 
 
6. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

 
Значимостта на въздействието върху околната среда и здравето на хората при работата на 
Централата и след реализиране на инвестиционно предложение:  „Разширяване на суровинната 
база на Инсталация за преработка на биомаса и производство на електроенергия с номинална 
мощност 1,5 MW и топлоенергия с номинална мощност 1 MW ” в имот 73242.172.115 в землището 
на с.Труд, общ. Марица, обл. Пловдив на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД е определена на база:   
 Идейните проектни решения на инвестиционното предложение за всички негови етапи;   
 Сравнение на проектните технически и технологични решения с „най-добрите налични техники” 
 Управлението на суровините, материалите,  горивата; 
 Съвременни данни за състоянието на компонентите на околната среда; 
 Данните относно вида и количествата на генерираните отпадъци и емисии в резултат работата на 
Централата и след осъществяване на инвестиционното предложение; 

 Очакваните изменения в компонентите и факторите на околната среда при реализация на 
инвестиционното предложение; 

 Здравно-хигиенните аспекти на очакваното въздействие при работа на инсталацията и след 
реализация на предложението;  
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 Мерките за предотвратяване, намаляване или компенсиране на очакваните отрицателни 
въздействия върху компонентите на околната среда. 

 
Може да се направи следното обобщение за значимостта на очакваните въздействия по време на 
експлоатацията на обекта: 
 
 Пориродни ресурси: Пряко,  постоянно, дълготрайно, ползване на растителна биомаса за п-во 
на ел.енергия и на  воден ресурс от  подземен водоизточник на площадката за поддръжка на 
зелените площи на обекта; 
 Атмосферен въздух: Пряко, дълготрайно, незначително в следствие емисии на газове  от 
организирани източници – от комина на ко-генератора;  

Незначително, периодично от неорганизирани източници – транспорт и товаро-разтоварни 
дейности; 

 Подземни води: Пряко незначително, постоянно и дълготрайно в следствие ползване на воден 
ресурс от подземен водоизточник на площадката. 
  Повърхностни води: Не се очаква въздействие; не се заустват отпадъчни води в 
повърхностен воден обект или да се влияе по друг начин върху такъв. 
 Земи и почви: Косвено, незначително,  постоянно и дълготрайно от утаяване на  газови 
емисии от работата на ко-генератора и от неорганизирани газови и прахови емисии от транспортни 
средства и товаро-разтоварни дейности. 
 Растителен свят: Косвено, незначително,  постоянно и дълготрайно от утаяване на  газови 
емисии от работата на ко-генератора и от неорганизирани газови и прахови емисии от транспортни 
средства и товаро-разтоварни дейности. 
 Животински свят: Пряко, незначително, периодично, краткотрайно върху пребиваващи 
видове като резултат от шумово натоварване, главно от транспортните средства.  

Защитени природни територии: Косвено, незначително и дълготрайно върху животински 
видове от ЗЗ «река Пясъчник» 
 Отпадъци: Пряко, незначително, дълготрайно в резултат на генерираните производствени и 
малки по количество опасни отпадъци, управлявани в съответствие с изискванията на ЗУО. 
Изключително положително по отношение възможността за оползотворяване на някои специфични 
отпадъци (животинска тор и др.) 
 Опасни вещества: Пряко, незначително, дълготрайно и периодично в резултат на използване 
на химични вещества. 
 Енергетични замърсители (шум, вибрации, топлинно излъчване): Пряко, средно, 
периодично в рамките на работната смяна за работещите с автотранспорта; 
 Здравно състояние на работещите и населението: Работата на Централата води до пряко 
въздействие на емисии на прах, газови емисии и шум към работещите на обекта (3 души). 
Въздействието ще е пряко, в рамките на нормативните изисквания за качество на работната среда, 
периодично (в рамките на работната смяна) и дълготрайно (по време на експлоатацията). 
 Въздействие върху населението не се очаква. 

Кумулативно въздействие: Незначително, периодично и дълготрайно от шумови и газови 
емисии на автотранспорта по АМ Тракия 

По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху геоложката среда и 
ландшафта. 
  
7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕТОДИКИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
7.1. Атмосферен въздух: 
1.Климатичен справочник на РБ. Том І – V“Вятър“ 
2. Програма КАВ – Пловдив 2013г. 
3. Екологична оценка на ОУП община Марица 
Методики: 
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1.ЕМЕР/ЕЕА CORINAIR’2009 Atmospheric Emission Inventory Guidebook  
Non-road mobile sources and machinery - SNAP код 0808, 
B Animal husbandry and manure management - SNAP код 100907. 
2.IPCC методика - Emissions from Livestock and Manure Management - NFR код 1.A.5.b.iii. 
3.Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и очакваните 
концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой на атмосферата – програмен продукт 
PLUME. 
4.Методика за изчисляване неорганизираните емисии от линейни и площни източници – програмен 
продукт TRAFFIC ORACLE 
5.Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, 
олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух  
6.Наредба 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в 
атмосферния въздух на населените места. 

 
7.2. Води 
Нормативни документи и методики  
1. Закон за водите (Д.В., бр. 67/1999 год;  посл. изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.) 
2. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, използване и опазване на подземните води  (обн.ДВ, 
бр.87 от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г)  ; 
3. Наредба № 3/2000 г за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация 
на санитарно-охранителните зони около източниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ.,бр.88/2000 год.)   
4. Наредба № 9/2000 г за качествата на водата предназначена за питейно –битови нужди (ДВ., бр./ 
2000 год. изм. и доп., бр. 102 от 12.12.2014 г) 
  
 Литература 
1. Хидрогеоложка карта на НРБ, М 1:200 000. Гл. ред.Й.Йовчев и М. Алтовский - НИГИ-
КГ,София1967. 
2. Антонов,Хр.,Д.Данчев. Подземни води в НРБ.ДИ Техника. София, 1980. 
3. Карта на прогнозно-експлоатационните ресурси на пресните подземни води в НРБ. 
Гл.ред.Т.Кехайов. КГ, София,1981. 
4. Хидрологичен справочник на реките в България,в 5 тома.Под ред. на Г.Стоянов.ГУХМ,София,1981. 
5. Справочник за количествените характеристики на подземните води за периода 1980 –1996 
г.МОСВ, НИМХ - БАН. София,1999 г. 
6. Хидрохимичен справочник на подземните води в България 1980 - 1991 .К. Цанков ,М . Мачкова ,Д.  
Димитров , Ас.Личев,  И. Милушев, Кр.Бурмов. МОС, НИМХ - БАН. София,1993. 
7. Дядовски,И.,кол.Опазване на водните течения от замърсяване. ДИ”Техника”,София,1988 г. 
8.  Петров,П. Опазване на подземните води от замърсяване и изтощаване. ДИ”Техника”,София,1976 г 
9.  Цачев,Ц.кол. Категоризация на водните течения и басейни. ДИ ”Техника”, София, 1983 г. 
10.  План за управление на речния басейн за Източнобеломорски район за басейново управление на 
водите – електронна страница на БДУВИБР. 
11.  Тримесечни бюлетини за състояние на околната среда. Състояние на водите 2016 г. 
12. Годишен доклад за състоянието на околната среда в България за 2015 г. Раздел 4 Води. ИАОС. 
13. Технологичен регламент на работа на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД 
14.  Екологична оценка на ОУП община Марица 
 

7.3. Геоложка среда 
1. Наредба N1 за геозащитна дейност (ДВ, бр. 12 от 1994 год.) 
2. Наредба за проектиране на плоско фундиране (ДВ, бр. 85 от 1996 год.) 
Литература 
1. Наръчник по земна механика и фундиране. Том I и II, Стефанов Г. и колектив, “Техника”, С., 1989 
год. 
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2. Инженерно - геоложка карта на България, М 1:500000. под ред. на Б. Каменов ГИ при БАН. 
София,1963. 
3. Геоложка карта на България М 1:500000 . Ред. Г. Чешитев, И. Кънчев. КГ - ПГПГК. София, 1989. 
4. Геоложка карта на България М 1:100000. Ред. Г. Чешитев, „Геология и геофизика„ АД, София, 1995 
5. Тектонски строеж на България, Йовчев Й См. и колектив, „Техника” С., 1971 
 

7.4. Земи и почви 
 
1. Закон за опазване на земеделските земи (ДВ  35/1996 г изм. и доп. ДВ бр. 39/2011); 
2. Закон за почвите (ДВ 89/2007 г.); 
3. Наредба №3/2008 за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвата (ДВ 
бр.71/2008); 
4. Наредба №26/1996 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни 
земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (ДВ 30/2002); 
5. НАРЕДБА № 4 от 12 януари 2009 г. за мониторинг на почвите (обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009 
г.) 

 
7.5. Флора, фауна и защитени природни територии 

1. Натура 2000- стандартен формуляр за Защитена зона „ река Пясъчник“ 
2. Натура 2000- стандартен формуляр за Защитена зона “река Марица“ 
3. Конспект на висшата флора на България- Хорология и флорни  елементи, Б.Асьов, 
А.Петрова,Д.Димитров, р.Василев, София 2006; 
4. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България,WWF, 
Сдружение „Зелени Балкани”, МОСВ, София 2005; 
5. Оценка на планове и проекти, значително засягащи НАТУРА 2000 места- методическо 
ръководство по разпоредбите на чл.6, ал.3 и 4 от Директивата за местообитанията 92/43/ЕИО, 
ноември 2001г; 
6. Ръководство в помощ на управлението на защитените зони от мрежата Натура 2000,DBU, 
Ивайло Зафиров, Димитрина Ботева, Светлана Аладжем, София 2008 ; 
7. Благоприятно състояние на видовете- ръководство; 
8. План за опазване на сухоземните костенурки(2005-2014),БДЗП, БФБР,НПМ- БАН, Пловдив 
2005; 

 
 7.6. Ландшафт 

1. Методи за физикогеографското и ландшафтното райониране, Георгиев М., Ландшафтознание, 
„Земиздат“, С., 1982,стр. 92-113; 
2. Картографски метод за антропогенни преобразувания на ПТК, Велчев А., „Геология“, Филвест, 
С., 1994, стр. 37; 
3. Основни принципи на ландшафтната диференциация, Петров П, География на Б-я, БАН, С., 
19971 стр. 340-345; 
4. Основни принципи на ландшафтната диференциация, Петров П, География на Б-я, БАН, С., 
19971 стр. 345-349; 
5. Справочник на съществуващите методики за оценка и прогноза на въздействието върху 
околната среда, МОСВ, 19971 стр. 87-92. 
Литература 
1. Ландшафтознание, Петров П., Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 1990; 
2. Ландшафтна екология, Петров П., Попов А., Годишник на СУ, ГГФ,  кн 2 т. 81/1992; 
3. Ландшафтна карта на България, Велчев А., Годишник на СУ, ГГФ,  кн 2 т. 84/1992; 
4. Физикогеографско райониране на България, Мишев К. и колектив, География на България, 
БАН, 1989; 
5. Комплексно физикогеографско райониране на България, Гълъбов Ж. и колектив, Проблеми на 
географията на България, т. 4, Наука и изкуство, С., 1975; 
6. Ландшафтна структура, Петров П.,  География на България, БАН, 1997; 
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7. Физическа география на България, Георгиев М., 1991; 
8. Харта за устойчивото развитие на българските ландшафти, Каракашев К. и колектив, приета 
на Третата министерска конференция за околната среда в София, 1995. 
9. Екологична оценка на ОУП община Марица 

 
 7.7. Отпадъци 
1. Закон за управление на отпадъците (ДВ бр.53/2012г, изм. идоп., бр. 105 от 30.12.2016 г.) 
2. Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 08.08.2014 г) 
3. Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни 
отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.) 

4. Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  (обн., ДВ, бр. 51 от 
20.06.2014 г.) 

 
7.8. Опасни вещества 

1. Регламент ЕО 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. 
относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали, за създаване на 
Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО  и за отмяна на Регламент 
№ 793/93 на Съвета и Регламент № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на 
Съвета и Директиви 91/155/ ЕИО, 93/67/ЕИО и 2000/21/ЕО на Комисията  
2. Регламент ЕО 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. 
относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за 
отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент ЕО № 1907/2006 /ОВ, L 
353/1 от 31 декември 2008 г./  
3. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ДВ бр.84/2012 г. 
изм. и доп., бр. 102 от 29.12.2015 г./  
4. Закон за опазване на околната среда (ЗООС), посл. изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г. 
5. Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (обн., ДВ, бр. 
43 от 7.06.2011 г) 

 
7.9.  Шум и вибрации 

1. Закон за защита от шума в околната среда /ДВ бр.32/2012 г./ 
2. Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума 
в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на 
информация от промишлените източници на шум в околната среда 
3. НАРЕДБА № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента 
на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за 
шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните 
ефекти от шума върху здравето на населението, издадена от министъра на здравеопазването и 
министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г. 
4. БДС 14383-77.  Охрана на труда. Шум. Индивидуални средства за защита  
5. Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на 
работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации (ДВ, бр. 70/2005 г.) 
6. Вибрации локални.Допустими стойности и методи за оценка. - БДС 16013-84. 

 
  7.10. Здравно-хигиенни аспекти 
1. Справочник здравеопазване НСИ, 2013, 2014, 2015. 
2. Население и демографски процеси, НСИ, 2013, 2014, 2015. 
3. Закон за здравето (ДВ бр. 70/04г.). 
4. Наредба №6 за показателите за шум в околната среда (ДВ бр. 58/2006г.). 
5. Хигиена, Том II – Трудова медицина. Д. Цветков, 2006г. 
6. Статистически справочник здравеопазване - 2013-2014г. 
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7. Информация за здравословното състояние на организираните детски и ученически 
контингенти в община Пловдив 
8. Стратегия за развитие на социалните услуги в общ. Пловдив 
 
 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
  Въз основа на представените резултати от проведените лабораторно-аналитични 
изследвания на качествата на компонентите на околната среда, на извършените изчисления и 
прогностични модели на замърсяване, както и наблюдения на площадката, в т.ч. и на 
производствените дейности от оператора „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД, експертното ни 
заключение е, че при спазване на прилагания технологичен регламент, разглеждания обект не 
може да предизвика значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната 
среда и населението. 
 
 Основавайки се на изложените изводи и заключения, и  ръководейки се от принципите 
за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие, съобразно 
действащите в Страната норми за качество на околната среда, предлагаме на Експертния 
екологичен съвет към  РИОСВ Пловдив да одобри инвестиционното намерение на Оператора, 
свързано с “Разширяване на суровинната база на инсталация за преработка на биомаса и 
производство на елетроенергия с номинална мощност 1,5 MW топлоенергия с номинална 
мощност 1 MW”, в имот с идентификатор 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. 
Марица. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

във връзка с чл. 11, ал.4 от ПМС 59/2003г 
  
   
 
 
 
  Аз, долуподписания Иван Желязков Иванов, декларирам че не съм участвал в 
изготвянето и одобряването на проект: „Разширяване на суровинната база на Централа за 
производство на електрическа енергия чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл”  
в имот № 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица. 
 
  Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по 
околна среда и при работата си в настоящата КЕОЗЕ се позовавам и съобразявам с тези изисквания 
и приложимите методически документи. 
  
  Не съм собственик или член на управителния съвет на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД. 
  
  Не съм свързано лице по смисъла на търговския закон и не съм в трудово-правни отношения 
с Инвеститора. 
  
  Не съм в трудови или служебни правоотношения с Компетентните органи по смисъла на чл.10 
от Закона за опазване на околната среда. 
 
 
  Не членувам в експертните екологични съвети по чл. 12, ал.1, т.1. и ал.2 от ЗООС. 
 
 
 
 
 
 
 
13.06.2017г. 
гр. Стара Загора           
         ДЕКЛАРАТОР:……………………….. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

във връзка с чл. 11, ал.4 от ПМС 59/2003г 
  
   
 
 Аз, долуподписаната Радка Тодорова Вълчева, декларирам че не съм участвала в 
изготвянето и одобряването на проект: „Разширяване на суровинната база на Централа за 
производство на електрическа енергия чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл”  
в имот № 73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица. 
 
  Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по 
околна среда и при работата си в настоящата КЕОЗЕ се позовавам и съобразявам с тези изисквания 
и приложимите методически документи. 
 
  Не съм собственик или член на управителния съвет на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД. 
  
  Не съм свързано лице по смисъла на търговския закон и не съм в трудово-правни отношения 
с Инвеститора. 
  
  Не съм в трудови или служебни правоотношения с Компетентните органи по смисъла на чл.10 
от Закона за опазване на околната среда. 
 
 
  Не членувам в експертните екологични съвети по чл. 12, ал.1, т.1. и ал.2 от ЗООС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.06.2017г. 
гр. Стара Загора           
         ДЕКЛАРАТОР:……………………….. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

във връзка с чл. 11, ал.4 от ПМС 59/2003г 
  
   
 
 Аз, долуподписания Коста Костов, декларирам че не съм участвал в изготвянето и 
одобряването на проект: „Разширяване на суровинната база на Централа за производство на 
електрическа енергия чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл”  в имот № 
73242.172.115 от землището на с. Труд, общ. Марица. 
 
  Познавам изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по 
здравеопазване и при работата си в настоящата КЕОЗЕ се позовавам и съобразявам с тези 
изисквания и приложимите методически документи. 
 
  Не съм собственик или член на управителния съвет на „БИЛД ИНВЕСТ СИТ“ ЕООД. 
  
  Не съм свързано лице по смисъла на търговския закон и не съм в трудово-правни отношения 
с Инвеститора. 
  
  Не съм в трудови или служебни правоотношения с Компетентните органи по смисъла на чл.10 
от Закона за опазване на околната среда. 
 
 
  Не членувам в експертните екологични съвети по чл. 12, ал.1, т.1. и ал.2 от ЗООС. 
 
 
 
 
 
 
 
13.06.2017г. 
гр. София            
        ДЕКЛАРАТОР:……………………….. 
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АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ 
 

НА 
 

„КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА СЪС ЗДРАВНА ЕКСПЕРТИЗА“ 
 

ЗА 
 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ : 
 
 

„Разширяване на суровинната база на Централа за производство на електрическа енергия 
чрез индиректно използване на биомаса с комбиниран цикъл”  в имот № 73242.172.115 от 

землището на с. Труд, общ. Марица. 
 
 
 
 

№ Име и квалификация 
Разработен раздел в 

КЕОЗЕ 
Подпис 

1 
инж. Иван Иванов – Ръководител на 
колектив – Магистър инженер - химик 

3.1, 3.2,4.1, 4.2,5.1, 5.2, 5.3, 
5.9, 5.10, 5.11, 5.13, 6, 8 

 

2 
инж. Радка Вълчева – Магистър инженер-
химик 

1, 2, 3.3, 3.4,4.3, 4.4, 4.5, 
4.6, 4.7, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 

5.8, 6, 7, 8 
 

3 
Проф. Д-р Коста Костов – Национален 
консултант на Р България по пневмология 
и фтизиатрия 

4.8, 5.12, 6, 8  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


