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I. Информация за контакт с възложителя: 

 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско 

наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото 

лице: 

„НЮ ОЙЛ” АД, област Софийска, община Костинброд, гр. Костинброд, ул. 

„Славянска”  № 2, ЕИК 131108313 

2. Пълен пощенски адрес:  
област Софийска, община Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Славянска”  № 2 

3. Телефон, факс и e-mail:  

…………………., е-mail: newoil@abv.bg 

4. Лице за контакти: 

Валентин Бедросян, тел: ……………… 

 

II.Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

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

обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Настоящето ИП се предвижда да се реализира в поземлен имот с идентификатор 

38978.900.6155, гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област.  

Инвестиционното предложение има характер на разширение на 

производствената дейност на площадката на възложителя в гр. Костинброд. Предвижда 

монтиране на инсталация за преработка на рафинираното слънчогледово масло до 

метил естери – биодизел. Към момента на площадката съществуват цех за пресоване и 

цех за рафиниране, с временно преустановена дейност от 20.08.2018 г., които ще 

заработят заедно с производството на биодизел. 

Предвижда се капацитетът на инсталацията да бъде 1500 т/месечно (50 т/дневно; 

18 000 т/годишно) метилови естери (биодизел). 

За производството на биодизел ще се използва, като суровина, единствено 

слънчогледово олио, рафинирано до определена степен, а именно да отговаря на 

изискванията за състав: 

 Съдържание на свободни мастни киселини:    под 0,3 % 

 Съдържание на фосфатиди:                  под 10 ppm 

 Съдържание на влага и летливи вещества:   под 0,05 % 

 Съдържание на восъци:      под 50 ppm 

Необходимото за целта рафиниране ще се извършва в съществуващата на 

площадката рафинерия (в четириетажната сграда № 2, съгласно скицата на имота). Тя е 

предназначена за пречистване на маслото за хранителни цели, така че за 

производството на биодизел ще се ползват част от етапите на пречистване – тези, 

постигащи горните показатели.  

Производството на метилови естери (биодизел) ще се осъществява на първите 

два етажа в съседната триетажна сграда (№ 4 по скицата на имота), върху площ от 724 

кв. м.  

По този начин на организация съществуващата инсталация ще запази 

възможността си да произвежда рафинирано масло за хранителни цели. 

Не са необходими допълнителни захранващи инфраструктури. Паровата 

централа има капацитет да захрани с пара новата инсталация. Производствената 

площадка се захранва с вода от градската водопроводна мрежа. Охлаждането на 

изсушения биодизел ще се осъществява с оборотна вода, охлаждана в съществуващите 

на площадката водоохладителни кули.     
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б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения; 

 

Разширението на дейността на инсталацията за рафинирани растителни масла не 

поражда нови връзки с околните промишлени предприятия и жилищни квартали. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и  

експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното 

разнообразие; 

 

За реализацията на ИП не се предвижда ново строителство. Инсталацията за 

биодизел ще се монтира в съществуваща сграда. Ще се монтира ново оборудване и 

изградят допълнителни площадкови и сградни инсталации. 

 През експлоатационния период ще се използват: 

- растително масло като суровина и 

- вода:  

 за битово-хигиенни нужди  - около 0,5 куб.м / ден; 

 за производствени цели – промивни води –  до 5 куб.м / ден. 

 

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

отпадъчни води; 

 

По време на строителството се очаква образуването на смесени строителни 

отпадъци в резултат на реконструкцията на сградата и монтажа на новото оборудване. 

Приоритетно ще се предават за оползотворяване, а при невъзможност- за обезвреждане.  

За дейността на пресов цех и рафинерия, Дружеството притежава утвърдени 

работни листове за класификация на отпадъците.  

           От инсталацията за производство на биодизел ще се генерират: 

- 15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества - Опаковки от лимонена киселина и натриев метилат; 

- 15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, 

различни от упоменатите в 15 02 02 - Отработени текстилни филтри от 

полирането на биодизела;  

-19 08 12 Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни 

от упоменатите в 19 08 11 - Утайка от пречистване на отпадъчни води; 

           За код 15 01 10* има утвърден Работен лист за класификация, за другите два кода 

ще бъдат подадени такива. Има определени места за разделно събиране на отпадъците. 

За новите два кода, също ще бъдат определени такива.  

           Предаването им ще се извършва въз основа на писмен договор, с оператори 

притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, като приоритет ще е предаването за 

оползотворяване. 

 

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

 

При извършване на монтажните работи и изграждане на сградните инсталации е 

възможен дискомфорт на околната среда.  

Очаква се замърсяване на атмосферния въздух с емисии на отработени газове от  

двигатели с вътрешно горене (ДВГ), формирани по време на монтажните дейности от 

транспортните средства. 
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Не са предвидени строителни и изкопни дейности и не се очаква замърсяване на 

почви.  

Не се предвижда водовземане от подземни или повърхностни води нито 

заустване в подземни или повърхностни водни обекти и не се очаква въздействие върху 

подземните и повърхностни води. 

При реализирането на ИП и експлоатация на предмета му не се очаква 

замърсяване на околната среда, предвид предприетите мерки за третиране на 

отпадъците и отпадъчните води. 

Не се очаква увеличение на нивото на шум на производствената площадка 

при използване на оборудване, отговарящо на съответните норми и монтирано в 

затворени помещения. 

Избраната технология и машини осигуряват производство без емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух. 

 

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

инвестиционното предложение;  

 

Характерът и мащабът на предвидената дейност не предполагат риск от големи 

аварии и/или бедствия на площадката. 

В близост до площадката (в границите на град Костинброд, на около 1 км) се 

намират две предприятия, класифицирани съответно с нисък и висок рисков потенциал:  

Складова база за ЛЗТ с оператор „Нис Петрол” ЕООД и Складова база за пропан-бутан 

с оператор „Газтрейд” АД. При спазване на заложените мерки и правилното прилагане 

на Политиката за предотвратяване на големи аварии, включително на Външния и 

Вътрешен авариен план за площадката с висок рисков потенциал, не се очаква засягане 

на площадката, предмет на настоящето ИП. 

Обектът би бил уязвим при природни бедствия (пожари, земетресения).  

Съгласно сеизмичното райониране на България - Наредба № РД-02-20-2 от 27 

януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 

предприятието се намира в район, отнасящ се към зона с интензивност на земетръса IX 

степен по 12-степенната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник (MSK) и сеизмичен 

коефициент Кс=0,27. 

Съгласно Плана за управление на риска от наводнения на Западнобеломорски 

район (2016-2021 г.), територията на предприятието не попада в рискови участъци от 

наводнения. 

При експлоатацията на предмета на ИП, персоналът ще бъде инструктиран за 

спазване правилата за безопасност, съгласно разработен План за действие при аварийни 

ситуации и бедствия. 

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие 

върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за здравето. 

 

Съгласно Закона за здравето "Факторите на жизнената среда" са: 

а) води, предназначени за питейно-битови нужди; 

б) води, предназначени за къпане; 

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за 

профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; 

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 
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е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради 

и урбанизираните територии; 

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено 

предназначение; 

з) курортни ресурси; 

и) въздух. 

Идентифициране на рисковите фактори за здравето на населението и 

работниците. 

 

По време на монтажните дейности 

  

Шум и вибрации на територията на обекта се очаква да бъдат генерирани от 

дейността на различните транспортни средства. 

Възможни са кратки запрашавания на въздуха в следствие на транспортните и 

товаро-разтоварни дейности, но без опасност за здравето на работещите. 

Очакват се неорганизирани източници на емисии от прах и изгорели газове от 

ДВГ. Очакваните генерирани емисии ще бъдат с локален характер, с продължителност 

в светлата част на денонощието, без висока интензивност и не се очаква да окажат 

дискомфорт върху „Факторите на жизнената среда”. 

 

По време на експлоатацията 

 

Дейността, предвидена с настоящото инвестиционно предложение, не 

предполага въздействие върху води, предназначени за питейно-битови нужди; води, 

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

профилактични, лечебни или за хигиенни нужди. 

Целият съществуващ парцел е ограден с плътна ограда, съобразена с 

изискванията на ЗУТ, за да няма пряка видимост от съседни имоти и да служи като 

шумова преграда. 

Отстоянието на сградите и съоръженията на инвестиционното намерение от 

жилищни сгради, на 130 м не предполага опасност от допълнително въздействие - шум, 

вибрации, вредни лъченйя /йонизиращи, топлинни, и др./. 

 Близо до площадката няма източници на сериозно допълнително шумово 

натоварване. Източник на шумово натоварване е единствено движението на 

транспортни средства по ул.”Славянска”. 

На територията на ИП няма източник на вибрации, инфрачервена радиация, 

високо налягане и йонизиращи лъчения.  

В близост до обекта на ИП няма курортни обекти. 

Производството на биодизел не предполага вредни емисии в атмосферния 

въздух. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството. 

 

Настоящото ИП е планирано да се реализира в поземлен имот с идентификатор 

38978.900.6155, гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област. 

Не се предвижда използването на допълнителна площ за временните дейности 

по дооборудването на инсталацията. 
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Местоположение на площадката за реализиране на ИП (с червен контур) 

 

 

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 

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

от приложение № 3 към ЗООС. 

Предвижда се капацитетът на инсталацията да бъде производство на 1500 тона 

месечно (50 т/дневно, 18 000 т/годишно) метилови естери (биодизел). 

Технологичният процес ще включва: 

 Производство на биодизел  

     

      Рафинираното олио се подгрява и подава към миксер, където се смесва с 

натриев метилат (катализатор), също предварително подгрят. Сместа се прехвърля към 

реактор-преестерификатор, където протича основния процес – трансестерификация 

(трансформация на глицеринови естери в метилови естери). За целта в реактора се 

добавя метанол, като реакцията ще се осъществява при непрекъснато разбъркаване, 

температура 55-60С,  налягане 0,1-0,15 бара, за около 2 часа.  

 

CH2-O-CO-R                    CH2-OH 

CH-O-CO-R     +   3 CH3OH             (CH3ONa)            3 CH3-O-CO-R   +     CH-OH 

CH2-O-CO-R                             CH2-OH 

(глицеринов естер)    (метанол) (натриев метилат)     (метилов естер)     (глицерин) 

 

Реакцията ще протича в реактори последователно двустепенно или тристепенно 

до постигане на необходимото качество на метиловия естер. От горната част на 

реактор-преестерификатора се отделя първичният биодизел, съдържащ значително 

количество растително масло, а глицериновата фаза, от долната част. Поради 

присъствието на странични продукти при първата степен на преестерификация не е 

възможно протичането на реакцията до край. Поради това първичният биодизел 

преминава през втора степен на преестерификация. Той се смесва в смесител с 
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допълнителни количество метилат и сместа постъпва във втори реактор - 

преестерификатор. В реактора протича втората степен на преестерификация, при която 

се отделя ново количество глицеринова фаза. Ако качеството на биодизела е 

незадоволително е възможно и трето протичане на реакцията.  

Следва очиставне на метил естера, което започва с отделяне не остатъчния метанол във 

флашизпарител (дестилатор). Под въздействието на високата температура, метанолът 

се изпарява. В този метанол има съдържание на вода. За да се отнеме водата от 

метанола е предвидена ректификационна колона. Чистият метанол се връща за 

повторна употреба в инсталацията за биодизел, а отделената водна пара се втечнава и 

се зауства, като отпадъчна вода. От флашизпарителя, метанолът се прехвърля в 

буферни съдове, където престоява 24 часа за по-плътно, гравитачно отделне на 

глицерина. В неутрализатор, биодизелът се смесва с лимонена киселина, след което се 

промива (в промивана колона или центробежен сепаратор) с омекотена вода за 

отстраняване на солите. Следващият етап на обработка е отстраняване на влагата от 

биодизела. Това се провежда в изсушител при температура над 90С и понижено 

налягане. Следва контролно филтруване през текстилен филтър, за блясък. След 

получаване на крайния продукт той подлежи на пълен анализ съгласно EN 14214. 

 

 Пречиставане на глицерин 

 

     Събраната глицеринова фаза в съд за глицерин, чрез помпа се подава в 

нагревател, където се  извършва нагряването ù. Подгретият глицерин се подлага на 

дестилация. За целта глицеринът се впръсква в тънкослоен изпарител, намиращ се в 

дестилатор. Под въздействието на високата температура, метанолът се изпарява. В този 

метанол има съдържание на вода. За да се отнеме водата от метанола е предвидена 

ректификационна колона. Чистият метанол се връща за повторна употреба в 

инсталацията за биодизел, а отделената водна пара се втечнава и се зауства, като 

отпадъчна вода. За разлагане на сапуните и алкалните съставки, глицеринът 

първоначално се подгрява в нагревател, а след това се смесва с фосфорна киселина в 

динамичен смесител. Следващата операция е престояването на получената смес в 

реактор, където в горната част на съда се отделят получените мастни киселини. 

Глицеринът има леко кисел характер и за това е необходимо да се извърши 

неутрализация. Глицеринът се доподгрява в нагревател. След това постъпва в 

динамичен смесител. В този съд става интензивното смесване на глицерин с натриева 

основа. След неутрализацията сместа се прехвърля в реактор за образуване на калиев 

фосфат.  Обработеният глицерин чрез помпа се подава на филтър. На пластините на 

филтъра се отделя калиев фосфат. Калиевият фосфат се събира периодично в 

контейнер. Предназначен е за продажба като тор за селското стопанство. Филтрираният 

глицерин съдържа вода, която е необходимо да се отдели. Глицеринът се нагрява в 

нагревател и постъпва в концентратор, където се ръси върху тънкослоен пълнеж. Под 

въздействието на топлината и под вакуум, водата се отделя от глицерина. Вакуумът се 

създава от вакуум помпа и съд за регенерация. Пречистеният глицерин преминава през 

охладител и постъпва в съд за глицерин. 

 

Химични вещества и смеси: 

 

По време на експлоатацията на инсталацията за производство на биодизел ще се 

използват следните химични вещества и смеси, включени в Приложение № 3 на Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС): 
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- метанол – с клас на опасност: Остра токсичност, Категория 3; Запалима течност, 

Категория 2; Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция, 

Категория 1. Метанолът е и поименно изброен в Част 2 на Приложение №3 – вписване 

№22 

- натриев метилат – с клас на опасност: Остра токсичност, Категория 3; Запалима 

течност, Категория 3; Корозия на кожата, Категория 1В; Специфична токсичност за 

определени органи – еднократна експозиция, Категория 1. 

 

Операторът е предоставил на контролния орган уведомление за класификация по 

рисков потенциал, съгласно чл.103 от Закона за опазване на околната среда, при 

внасяне на уведомлението за разглежданото инвестиционно предложение.   

 

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

 

Реализацията на ИП не налага изграждане на нова или промяна на съществуваща 

пътна инфраструктура. 

 

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

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

 

Дейностите по реализация на ИП ще включват: 

 доставка на новото оборудване;  

 монтаж на съоръженията и подвързването им със съществуващите 

сградни ВиК, парова и ел. инсталация; 

 доставка, монтаж, покриване с пръст на цистерните за метанол, в 

съществуващ бетонов басейн.  

 експлоатация на предмета на ИП . 

   

Дейностите по закриване, възстановяване и последващо използване на 

територията ще бъдат съобразени със стратегията за развитие на дружеството. Най-

вероятното ù бъдеще е ефективно използване на новосъздадените материални активи за 

присъщо пригодни стопански дейности. 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

 

Не се предвижда строителство. Монтажните дейности ще се извършат, съгласно 

техническата документация и инструкции на съответните съоръжения. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 

Във връзка с необходимостта за намаляване на въздействието върху 

атмосферния въздух на изгорелите газове от автомобилите и за намаляване на 

потреблението на петролните продукти има решение на ЕС, с което 15% от горивата 

трябва да бъдат заменени с биодизел. Съгласно разпоредбите на чл.24, ал.1, т. 3 на 

Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (Обн., 

ДВ, бр. 49/2007 г.; посл. изм. и доп. бр. 102/2009 г.), от 1 март 2011 г. горивото за 

дизелови двигатели трябва да бъде със съдържание на биодизел минимум 4 обемни 

процента, а горивото за бензинови двигатели с биоетанол минимум 2 обемни процента. 

Реализирането на обекта ще допринесе за увеличаване количествата на биодизел 

на пазара и намаляване използването на петролни продукти. 
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8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното 

предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните 

характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 

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

защита, и отстоянията до тях.  

 

 

 
 

Местоположение на имота (със син контур) и мястото за реализиране на ИП (с червен 

контур), физически, природни и антропогенни характеристики на района и най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита – жилищни сгради на гр. 

Костинброд, ~ 100 м в северна посока 
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Местоположение на ИП спрямо най-близките елементи на Националната екологична 

мрежа 

 

 Най-близките елементи  от Националната екологична мрежа са: съгласно ЗЗТ - 

защитена местност „Теснолистен божур“, отстояща на около 3,5  км в южна посока, и 

по ЗБР - ЗЗ по Директивата за местообитанията BG0000322 „Драгоман“, намираща се 

на около 7,0 км в северозападна посока. 

 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

 

Площадката се намира в промишлена зона, като околните терени са заети от 

производствени предприятия и складове. 

 

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

защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни 

нужди и др.; Национална екологична мрежа.  

 

Зоните за защита на водите (ЗЗВ) са със специална защита съгласно Рамковата 

директива по водите. Те включват територии, определени по други директиви, както и 

зони по чл. 6, чл. 7 и Приложение ІV на РДВ.  

В ПУРБ на ИБР са определени 9 типа ЗЗВ: 

 ЗЗВ, предназначени за питейно-битово водоснабдяване –повърхностни  

води;  

 ЗЗВ, предназначени за питейно-битово водоснабдяване –подземни води; 

 Водни обекти, определени като води за рекреация, включително  

определените зони с води за къпане; 

 Нитратно уязвими зони; 

 Чувствителни зони; 
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 Зони за опазване на стопански ценни видове риби; 

 ЗЗВ от „Натура 2000” –Директива за хабитатите; 

 ЗЗВ от „Натура 2000” –Директива за птиците; 

 ЗЗВ по смисъла на Закона за защитените територии 

 

По отношение на зоните за защита на водите, определени за водочерпене за 

човешка консумация са територията на водосбора на повърхностните водни тела и 

земната повърхност над подземните водни тела, а именно:  

 всички водни тела, които се използват за ПБВ и имат средно денонощен  

дебит над 10 куб. м или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека;  

 водните тела, които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово  

водоснабдяване.  

Съгласно Директива 91/676/ЕИО(т. нар. Директива за нитратите), уязвимите 

зони се определят за защита на водите от биогенно замърсване от селскостопански 

източници. 

По силата на Директивата за пречистването на градски отпадъчни води 

(91/271/ЕЕС), определянето на чувствителните зони цели защита на повърхностнте 

води от повишаване съдържанието на биогенни елементи в тях от отпадъчни води от 

населените места. 

Имотът, в който ще се реализира ИП, не попадат в обхвата на чувствителни и 

уязвими зони. Не попада в обхвата на  санитарно- защитени зони около водоизточници 

за питейни или минерални води,  

Територията не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ). 

Най-близкият такъв по ЗЗТ е Защитена местност „Теснолистен божур“, отстояща на 

около 3,5  км в южна посока, а по ЗБР - ЗЗ по Директивата за местообитанията 

BG0000322 „Драгоман“, намираща се на около 7,0 км в северозападна посока. 

Имотът, в който ще се осъществи ИП се намира в гр. Костинброд, като най-

близките жилищни сгради отстоят на около 130 м от мястото му на реализиране. 

  

 

 11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например 

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

жилищно строителство). 

 

Инвестиционното предложение не предвижда посочените дейности. 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

             

Дейността попада в обхвата на Приложение 4 от Закон за опазване на околната 

среда (ЗООС). След приключване на процедурата по глава 6 от ЗООС, ще се проведе 

процедура за издаване на Комплесно разрешително за обекта.  
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III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да 

окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики 

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

под внимание, и по-конкретно: 

 

1. съществуващо и одобрено земеползване 

 

 Местоположението на ИП е в съществуваща производствена сграда на 

предприятие за производство на рафинирани растителни масла, чиято площадка се 

намира в имот с НТП - За хранително-вкусовата промишленост. Предприятието е с 

дългогодишното функциониране, като такова. Реализацията на ИП не предполага 

въздействие върху съществуващото земеползване в района. 

 

2. мочурища, крайречни области, речни устия  

 

Площадката на ИП не се намира в и не засяга мочурища, крайречни области и 

речни устия. 

 

3. крайбрежни зони и морска околна среда 

  

 Площадката не се намира в и не засяга крайбрежни зони и морска околна среда. 

 

4. планински и горски райони;  

 

 Площадката на ИП не се намира в и не засяга планински и горски райони. 

 

5. защитени със закон територии;  

 

 Площадката не се намира в и не засяга защитени със закон територии. Най-

близката територия по ЗЗТ е защитена местност „Теснолистен божур“, отстояща на 

около 3,5  км в южна посока. 

 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

 

  Площадката на ИП не се намира в и не засяга елементи от Националната 

екологична мрежа. Най-близкият такъв по ЗЗТ е защитена местност „Теснолистен 

божур“, отстояща на около 3,5  км в южна посока, и по ЗБР - ЗЗ по Директивата за 

местообитанията BG0000322 „Драгоман“, намираща се на около 7,0 км в северозападна 

посока. 

 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа 

стойност;  

 

 Площадката на ИП е част от промишлена зона и се намира в имот с НТП - За 

хранително-вкусовата промишленост, с дългогодишното функциониране, като такъв. 

Местоположението му не предполага въздействие върху околния ландшафт и обектите 

с историческа, културна или археологическа стойност. 

 

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

подлежащи на здравна защита. 
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Площадката на ИП не се намира в и не засяга територии и/или зони и обекти със 

специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. 

 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната 

среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда 

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение: 

 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните 

активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, 

ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и 

защитените територии. 

 

Въздействие върху населението и човешкото здраве 

 

Дейността е с локален характер – в рамките на имота. Характерът на 

предвидените дейности както и местоположението на обекта, не предполагат негативно 

въздействие върху здравето на населението.  

При спазване изискванията за безопасна работа с оборудването и използване на 

лични предпазни средства при работа, не се очаква риск за здравето на персонала. 

 

Въздействие върху материалните активи 

 

Разширението на дейността, чрез монтиране на нова инсталация за производство 

на нов, допълнителен продукт, ще увеличи материалните активи на съществуващото 

предприятие, предмет на разглежданото ИП,  

 

 Въздействие върху културното наследство 

 

 Площадката на ИП се намира в имот с НТП - За хранително-вкусовата 

промишленост, с дългогодишното функциониране, като такъв. Местоположението му 

не предполага въздействие върху обектите с историческа, културна или археологическа 

стойност. 

 

Въздействие върху атмосферния въздух и климата 

 

По време на монтажните дейности в атмосферния въздух ще се отделят емисии, 

свързани с работата на транспортната техника – неорганизирани емисии от двигатели с 

вътрешно горене. Емисиите ще бъдат незначителни с краткотраен и временен характер. 

Технологичната линия е затворена система и по време на експлоатацията не се 

очакват емисии на вредни вещества във въздуха. Такива са възможни инцидентно при 

аварийна ситуация (пропуски, разлив). 

Въздействие върху климата не се очаква при реализиране на ИП. 

 

Въздействие върху води  

 

Обектът е водоснабден от уличен водопровод Ф 80 АЦ Инвестиционното 

предложение е съгласувано с ”Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. София. 
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Отпадъчните води от миене на производствените помещения и оборудването, 

след престояване в каскаден маслоуловител, ще се заустват в съществуващото локално 

пречиствателно съоръжение изградено и въведено в експлоатация с цеха за рафиниране 

и ще преминават през целият цикъл на пречистване, а именно: 

 допълнително отстояване в буферен черпателен резервоар 

 корекция на pH -7,5 с натриева основа и коагулация с алуминиев фосфат в 

реактор. 

 аериране на отпадъчните води в микрофлотатори за изплуване на  

осапунени мазнини и фини механични примеси. Отделените на повърхността фракции 

се обират с механизирани гребла и с помощта на тръбопровод се отвеждат в резервоар 

за утайки. 

 доочисващо стъпало /бавен пясъчен филтър под залив/ . 

            Пречистената вода ще се зауства в шахта от съществуващата канализация на 

площадката и ще се транспортира по съществуващата канализационна мрежа, на 

“НИВА” АД. Дружеството има подписан договор с „НИВА“ АД за ползване на 

канализационната мрежа . 

Няма риск от дифузно замърсяване на подземните води. Отпадъците, формирани  

на площадката ще се съхраняват на определени за целта места до тяхното предаване за 

обезвреждане и/или оползотворяване.  Вероятността от разливи на нефтопродукти при 

движение на МПС е ниска. 

С реализирането на проекта не се очаква въздействие върху количеството и 

качеството на повърхностните и подземни води в района. 

 

Въздействие върху почви 

 

Реализацията на обекта не предвижда строителство. Ще се изграждат сградни 

инсталации за водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води и няма да има изкопни 

дейности. 

По време на монтажа на съоръженията и експлоатацията на обекта не се очаква 

въздействие  върху почви. 

 

Въздействие върху земните недра 

 

Характерът и обхвата на дейността на ИП не предполагат засягане на земните 

недра. 

 

Въздействие върху ландшафта 

 

Площадката на предприятието, предмет на ИП, е част от промишлена зона и се 

намира в имот с НТП - За хранително-вкусовата промишленост, с дългогодишното 

функциониране, като такъв. Местоположението му не предполага въздействие върху 

околния ландшафт. 

 

Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи 

 

Площадката на ИП се намира в имот с НТП - За хранително-вкусовата 

промишленост, с дългогодишното функциониране, като такъв. Предвидените с ИП 

дейности не предполагат засягане на биоразнообразието в района. 
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           Въздействие върху защитените територии 

 

 Площадката на ИП не се намира в и не засяга защитени със закон територии. 

Най-близката територия по ЗЗТ е защитена местност „Теснолистен божур“, отстояща 

на около 3,5  км в южна посока. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,    

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

 

 Площадката на ИП не се намира в и не засяга елементи от Националната 

екологична мрежа. Най-близкият такъв по ЗЗТ е защитена местност „Теснолистен 

божур“, отстояща на около 3,5  км в южна посока, и по ЗБР - ЗЗ по Директивата за 

местообитанията BG0000322 „Драгоман“, намираща се на около 7,0 км в северозападна 

посока. 

 

 3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на 

инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

 

На около 1 км от площадката са разположени два обекта, класифицирани с 

рисков потенциал – един с нисък и един с висок рисков потенциал. При изпълнение на 

предвидените мерките по отношение предотвратяване възникването на авария с опасни 

вещества на някоя от 2те площадки, не се очаква засягане на обекта, предмет на 

настоящето ИП. 

Обектът би бил уязвим при природни бедствия (пожари, земетресения).  

Възникването и разпространението на евентуален пожар може да бъде ограничено при 

спазване на мерките за безопасност и действията при извънредни ситуации. 

Капацитетът на предприятието не предполага възможност за настъпване на 

голяма авария с опасни вещества. Площадката не се класифицира с рисков потенциал, 

съгласно чл.103 от ЗООС и изготвеното уведомление. Съхранението на опасните ХВС 

ще се извършва съгласно изискванията за безопасност. 

Технологичното предотвратяване на инциденти и аварии трябва се гарантира с 

изпълнение и контрол на спазването на наличните технологични инструкции, 

дейностите по текущото поддържане на оборудването, провеждане на обучение на 

персонала и спазване на производствената дисциплина от персонала. 

 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, 

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

положително и отрицателно).  

 

Пряко въздействие се очаква върху атмосферния въздух и акустичната 

обстановка. Въздействието ще бъде краткотрайно, отрицателно и временно при 

транспортиране и монтаж на оборудването и товаро-разтоварни дейности по време на 

производствената дейност. 

Местоположението и дейностите предвидени в ИП не предполагат въздействие 

върху води, почви, земните недра, ландшафта, биологичното разнообразие, елементите 

на Националната екологична мрежа и обектите с историческа, културна или 

археологическа стойност. 
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5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; 

засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно 

селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).  

 

Настоящето ИП е планирано да се реализира в поземлен имот с идентификатор 

38978.900.6155, гр. Костинброд, община Костинброд, Софийска област. Площадката е 

част от промишлена зона в южния край на града, ситуирана в имот с НТП - За 

хранително-вкусовата промишленост, с дългогодишното функциониране, като такъв. 

Предвидените дейности са свързани с допълнително оборудване за производствения 

цикъл и не предполагат засягане на околното население. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

 

Налице е вероятността за положително въздействие върху материалните активи. 

Вероятността за въздействие върху атмосферния въздух и шумовото 

натоварване по време на монтажа и при товаро-разтоварни дейности е голяма. 

Въздействието ще е с нисък интензитет. 

Местоположението и дейностите предвидени в ИП не предполагат въздействие 

върху води, почви, земните недра, ландшафта, биологичното разнообразие и неговите 

елементи, Националната екологична мрежа и обектите с историческа, културна или 

археологическа стойност. 

 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта 

на въздействието. 

 

Въздействие върху атмосферния въздух и шума се очаква да настъпи по време 

на транспортните дейности и монтажа на съоръженията. Ще бъде краткотрайно и 

обратимо. 

Местоположението и дейностите предвидени в ИП не предполагат въздействие 

върху земните недра, ландшафта, биологичното разнообразие, елементите на 

Националната екологична мрежа и обектите с историческа, културна или 

археологическа стойност. 

 

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

инвестиционни предложения. 

 

Стопанската дейност, предвидена с оценяваното ИП, няма връзка с одобрени за 

реализация дейности в околните територии и не се очаква комбиниране на 

въздействията. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

  

При изпълнение на мерките, описани в т.11 се очаква ефективно намаляване на 

отрицателните въздействия. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието.  

 

 Местоположението на ИП и предвидените с него дейности не предполагат 

трансгранично въздействие. 
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11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното 

предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или 

компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху 

околната среда и човешкото здраве. 

 

№ Мерки Период/фаза на изпълнение 

1. 

Транспортирането на съоръженията в 

района на монтажа, както и 

монтирането им да се извършва по 

предварително разработена схема на 

взаимодействие. 

Монтаж  

2. 

Ограничаване на периода на престой 

на транспортните средства с работещи 

двигатели на територията на 

площадката. 

Монтаж и експлоатация 

3. 

Своевременно предаване на 

образуваните 

отпадъци на фирми, притежаващи 

разрешителни документи, 

след подписване на договор. 

Експлоатация 

4. 
Събиране на отпадъците разделно, на 

определените за целта места. 
Монтаж и експлоатация 

5. 

Инструктиране за възможните рискове 

за здравето и начините за избягването 

им. 

Монтаж и експлоатация 

6. 

Спазване разпоредбите на Закона за 

здравословни 

и безопасни условия на труда 

 

Монтаж и експлоатация 

7. 

Използване на лични предпазни 

средства  при работа, съответващи на 

изискванията за съответните работни 

места. 

Монтаж и експлоатация 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

 

При проведената процедура за ИП и по-конкретно уведомяването, съгласно чл. 

4, ал.2 от Наредбата за ОВОС/07.03.2003 г. (посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 

2019 г.), няма данни за обществен интерес към оценяваното ИП. 

 


