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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:
ДАУН КРИЕЙТЪРС АД, с.Радиново, Ж.К. Террес 210, обл. Пловдив, ЕИК 115892289
2. Пълен пощенски адрес.
с.Радиново, Ж.К. Терес 210, обл. Пловдив
3. Телефон, факс и e-mail.
тел.:0895535080, email: raicho@downcreators.com
4. Лице за контакти.
Райчо Райчев
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;
Дейността на инсталацията най-общо ще включва:
Експлоатацията на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове на основание
на чл. 259а от Закона за ветеринарно-медицинската дейност (ЗВМД).
Животинските трупове ще се обезвреждат в съответствие с Регламент (ЕО)No 1069/2009
от 21 октомври 2009г. Мобилната инсталация за изгаряне отговаря на условията, посочени
в Приложение III, глава II, раздел I от Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25
февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент
и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти
и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на
Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от
ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (OB, L 54/1 от 26
февруари 2011 г.), за което има сертификат за съответствие.
Във връзка с експлоатацията на инвестиционното предложение ще се използва
създадената водопроводна мрежа, канализация (площадкова канализационна мрежа, със
собствена ПСОВ. За заустването на пречистените отпадни води предприятието има
Разрешение за ползване на воден обект за заустване на отпадни води в повърхностни води
№33740168/19.11.2014г. от БУДВР-Пловдив.) и енергийно захранване на място в
„Предприятието за обработка на пера и площадка за компост“ гр.Брезово П.К.4160 УПИ
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012056 или при нужда в съответния животновъден обект, регистриран в БАБХ.
Мобилната инсталация за изгаряне ще бъде използвана на място в гр.Брезово П.К.4160
УПИ 012056 за собствени нужди или при необходимост на място в животновъдни обекти
на територията на община Брезово, регистрирани в Българската агенция по безопасност на
храните (БАБХ), при поискване от страна на БАБХ при спешни случаи.
В съответствие с чл. 295а, ал.5 от ЗВМД ще бъде уведомяван писмено директора на
ОДБХ, на чиято територия ще се осъществява дейността, 24 часа преди обезвреждането на
животински трупове на тази територия.
Мобилната инсталация за изгаряне би могла да се използва и при спешни случаи за
достигане на националните ветеринарномедицинските цели за контрол и превенция на
епидемии и болести по животните (в. т.ч. свинска чума, нодуларен дерматит, шап, птичи
грип, син език и др.) и други установени в ЗВМД случаи. В такива случаи ще бъдат
спазвани всички изисквания съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност и
съответното национално и европейско законодателство.
Инсталацията за изгаряне, предмет на настоящото инвестиционно предложение е
мобилна, което означава, че е монтирана на мобилна платформа, която дава възможност
да се премества съобразно нуждите на ползвателя. Мобилната инсталация за изгаряне,
съобразно спецификата й на преместваем обект и съгласно чл.260, ал.2 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност, не попада в обхвата на Закона за устройство на
територията (ЗУТ).
Мобилната инсталация за изгаряне ще бъде разположена в землището на гр.Брезово,
поземлен имот № 012140 .
Площта на имота е 20,546 дка и е с изградена инфраструктура – ел. захранване с
необходимата мощност, водопровод и канализация (площадкова канализация със
собствана ПСОВ). Осигурен е достъп чрез съществуващи пътища.
Не са необходими строителни работи за въвеждане на мобилната инсталация за изгаряне в
експлоатация.
При нормална експлоатация, екологичните условия в съответните райони няма да бъдат
нарушени.

Капацитет
Мобилната инсталация за изгаряне, обект на настоящото инвестиционно предложение, е с
капацитет не по-голям от 10 тона на денонощие, а именно максимален капацитет до 7,2
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тона на денонощие при най-висока калоричност на материалите и максимално
натоварване.
Съоръжението може да изгаря до 300 кг/час в зависимост от калоричността на изгаряните
животински материали.
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения;
Инвестиционното предложение засяга единствено дейността на „Даун Криейтърс“ АД и
няма пряка връзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения в
района.
Обектът няма да окаже кумулативно въздействие при спазване на съответните НДЕ в
димните газове на изпускащото устройство. Въздействието е много ниско и няма да има
отрицателен ефект върху опазване на човешкото здраве или екосистемите в района.
Даун Криейтърс АД има за настоящата си дейност издадено решение по ОВОС с № 4261
от 27.08.2013 от РИОСВ-Пловдив.
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;
Няма необходимост от извършване на строително-монтажни дейности.
По време на експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат използвани:
ел. енергия и гориво – природен газ.
Води
За нуждите на технологичния процес не е необходимо използването на вода.
По време на експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейно-битови нужди от
водопроводната мрежа, чрез сградно водопроводно отклонение към имота находящ се в в
землището на гр.Брезово, поземлен имот № 012140, с УПИ 012056, собственост на
възложителя или на съответния животновъден обект.
Съответно отпадъчните води от битови нужди, се отвеждат в площадкова канализационна
мрежа, които постъпват в ПСОВ, след което чрез външен канал се отвеждат в близко дере.
За заустването на пречистените отпадни води предприятието има Разрешение за ползване
на воден обект за заустване на отпадни води в повърхностни води №33740168/19.11.2014г.
от БУДВР-Пловдив.
Не се предвижда промяна на съществуващата канализация в „Предприятието за обработка
на пера и площадка за компост“ в землището на гр.Брезово, поземлен имот № 012140,
УПИ 012056, собственост на възложителя или в животновъдните обекти.
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Инсталацията е мобилна, не е необходимо ползването на вода за технологичния процес и
не се предвижда изграждане на собствен водоизточник. Не се предвижда изграждането на
съоръжения за добив на вода от подземни води.
Други
Не се предвижда строителство, тъй като инсталацията е мобилна.
Не се предвиждат да се използват други природни ресурси по време на експлоатацията.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;
Отпадъци получавани при експлоатация на обекта:
Дънна пепел с код 19 01 12
свойства
неопасни
начин на третиране събиране и извозване от лицензирани фирми.
Генерираният отпадък не съдържа опасни за човешкото здраве вещества. Не оказва вредно
въздействие върху околната среда.
Остатъчното сухо вещество от процеса на изгаряне представлява по своята химическа
същност органичен калций (Ca). Технологията на изгаряне гарантира обем на остатъчната
пепел не по-голям от 5% от първоначалното тегло. Съдържанието на общ органичен
въглерод в шлаката и дънната пепел е по-ниско от 3% или загубата при накаляване е помалка от 5% от сухото тегло на шлаката и дънната пепел.
Твърдият остатък след изгаряне ще се събира в затворени контейнери, за да не се допуска
разпръскване.
Образуваният отпадък ще бъде предаван на база сключен договор с лицензирана фирма,
притежаваща разрешително съгласно изискванията на ЗУО.
В съответствие с предвижданията на инвестиционното предложение ще бъдат изготвени
работни листи съгласно изискванията на Наредба № 2 за класификация на отпадъците,
които ще бъдат внесени в РИОСВ за утвърждаване.
Отпадъчни води:
При експлоатация на инсталацията не се използва вода и не се генерират отпадъчни води.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
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В резултат от експлоатацията на мобилната инсталация замърсителите, които се очакват
да бъдат изпускани в атмосферния въздух са серен диоксид, азотни оксиди, общ
органичен въглерод и въглероден оксид, хлоро- и флуороводород (в пренебрежими
количества) които ще бъдат в допустимите норми съгласно съответните наредби.
Не се предвиждат вредни емисии замърсители над допустимите, тъй като се използва
утвърдена технология отговаряща на европейските стандарти, а именно изискванията на
Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на
Регламент (ЕО) № 1069/2009.
Технологията на изгаряне гарантира пълно и безопасно изгаряне, без значимо присъствие
на вредни вещества в димните газове и очакваните общи емисии на вредни вещества във
въздуха няма да надхвърлят пределно допустимите концентрации предвидени в
националното и европейското законодателство.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение;
Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда дейности, които могат да
доведат да аврарии и инциденти, застрашаващи околната среда и човешкото здраве.
Рискът от инциденти по време на експлоатацията е свързан основно с неспазване на
безопасните условия на труд.
Не се очаква наличие на опасни химични вещества при експлоатация на мобилната
инсталация за изгаряне.
За гориво на инсталацията, която е с максимален капацитет от 7200 кг/денонощие ще се
използва природен газ. На мястото на разполагане в „Предприятието за обработка на пера
и площадка за компост“ в землището на гр.Брезово, поземлен имот № 012140, за нуждите
на мобилната инсталация ще бъдат съхранявани до 100 литра природен газ.
Даун Криейтърс АД има писмо с изх.№ ОВОС -2084(1)/2.10.2018г. от РИОСВ-Пловдив
във връзка с инвестиционно намерение „Строителство на площадка за газ и котелно в
УПИ-012056-производствени дейности (предприятие за преработка на пера и площадка за
компост)(ПИ- с №012140), гр.Брезово, общ.Брезово, обл.Пловдив“, с решение, че не е
необходимо провеждане на процедура по Глава втора от Наредбата за ОС. На нея ще се
разположи платформена бутилкова инсталация с обща вместимост 9600л/200 bar.
Природния газ нужен за гориво на мобилната инсталация ще се съхранява на
гореописаната площадка.
Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 3 от Наредба за предотвратяване на големи аварии с
опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн.,
ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.), в таблицата е предоставена информация
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за вида и количеството на опасните вещества и капацитетът на съоръженията общо за
Газовата площадка.
Таблица 1: Списък на химичните вещества, класифицирани като опасни съгласно
Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС
Химично
наименова
ние

CAS
№

EIN
ECS
№

Категория/и на
опасност
съгласно
Регламент (ЕО)
№ 1272/2008 за
класифициранет
о, етикетирането
и опаковането на
вещества и смеси
(CLP) (ОВ, L
353/1
от
31
декември 2008 г.)

Класификация
Съхранение
съгласно
приложение № 3
към чл. 103, ал. 1
ЗООС

Налич
но
колич
ество
(в
тонове
)

1

2

3

4

5

6

7

Природен
газ

800614-2

2323439

Flam. Gas 1-H220
Press.Gas.-H280
Liq. Gas-H280

Поименно
изброено в част2,
колона 1
–
18.
Втечнени
запалими газове,
природен газ
-

Бутилкова
инсталация

4,9 т

Праг за нисък
рисков потенциал
50 t
Класификация на опасните вещества:
По част 2 от Приложение № 3 на ЗООС
18. Втечнени запалими газове, Категория 1 или 2 (включително втечнен нефтен газ) и
природен газ – 0,051 тона за нуждите на мобилната инсталация, при референтна стойност
за нисък рисков потенциал 50 тона.
Общо количество природен газ, който ще бъдат съхранявани на площадката – до 4,9 тона
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< референтна стойност за нисък рисков потенциал 50 тона.
Обобщено, количествата на опасни вещества попадащи в част 2 от Приложение № 3 на
ЗООС:

№

Проектен
капацитет
/тона/
q

Наименование

Гранични
стойности
приложение № 3
Нисък
потенциал

Q /тона/
1

Природен газ за нуждите на 0,051
мобилната инсталация

50

Природен
газ
площадката

50

общо

за 4,9

по

рисков Висок
рисков
потенциа
л
q/Q

Q /тона/

0,00102

200

0,158

200

За част 2 „Поименно изброени опасни вещества“ съоръжението не се класифицира
като „Съоръжение с нисък/висок рисков потенциал” тъй като сумарното количество на
опасните химични вещества, които се класифицират с определен риск и ще се приемат на
площадката е по-малко от пределното количество за класификация на съоръжението като
„Предприятие/ съоръжение с нисък рисков потенциал” или „Предприятие/ Съоръжение с
висок рисков потенциал”.
За природния газ ще се изискват съответните Информационни листове за безопасност. Ще
бъдат спазвани всички изисквания за съхраняването му.
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.
При изпълнение на инвестиционното предложение ще се спазват стриктно технологичната
последователност, мерките по безопасност и здраве при работа и екологичното
законодателство. Предвид, че мобилната инсталация е съобразена и отговаря на
изискванията в европейското и националното законодателство, не се очаква замърсяване,
вредно въздействие и дискомфорт върху околната среда при правилна експлоатация.
В обхвата на въздействие на инвестиционното предложение не са налице зони,
подлежащи на специална здравна защита.
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По отношение на въздействието върху „Факторите на жизнената среда“ по смисъла на § 1,
т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето по време на експлоатация:
- води, предназначени за питейно-битови нужди;
За въвеждането в експлоатация и самата експлоатация на мобилната инсталация не е
необходимо използването на води, не се изпускат отпадъчни води или други вещества,
които биха могли да окажат влияние по отношение на качеството на водите за питейнобитови нужди.
- води, предназначени за къпане;
В обхвата на инвестиционното предложение не са налични води, предназначени за къпане;
- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни
или за хигиенни нужди;
В близост до местонахождението на мобилната инсталация не се намират извори на
минерални води.
- шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;
По време на експлоатация не се очаква повишаване на обичайното за района ниво на шум
и вибрации. В района няма жилищни или обществени сгради. Експлоатационната дейност
не би следвало да е източник на вибрации и шум в околната среда. Мобилната инсталация
е проектирана и ще бъде разположена така, че да не се създават предпоставки за
възникване на вибрации, тъй като това би довело и до ненормална работа и повреди. При
евентуалното им възникване следва да се вземат необходимите спешни мерки за
отстраняването им.
- йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;
Мобилната инсталация не е източник на йонизиращи лъчения, нито такива са необходими
за правилната й експлоатация. По време на изграждането и при функционирането на
инвестиционно предложение не се предвижда използване на съоръжения с радиоактивни
източници. С дейността няма да се генерират отпадни продукти и излъчвания, създаващи
йонизационно натоварване на територията, в прилежащите територии и до най-близките
жилищни зони. С реализиране на инвестиционното намерение няма да се промени
радиационният статус на района;
- (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в
жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;
Мобилната инсталация не е източник на нейонизиращи лъчения, нито такива са
необходими за правилната й експлоатация.
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- химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;
Няма възможност за засягане на обекти с обществено предназначение.
- курортни ресурси;
Няма връзка с настоящото инвестиционно предложение;
- въздух.
Не се предвиждат вредни емисии замърсители над допустимите, тъй като се използва
утвърдена технология отговаряща на европейските стандарти, а именно изискванията на
Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на
Регламент (ЕО) № 1069/2009.
Технологията на изгаряне гарантира пълно и безопасно изгаряне, без присъствие на
вредни вещества в димните газове и очакваните общи емисии на вредни вещества във
въздуха няма да надхвърлят пределно допустимите концентрации предвидени в
националното и европейското законодателство.
В резултат от експлоатацията на мобилната инсталация замърсителите, които се очакват
да бъдат изпускани в атмосферния въздух са серен диоксид, азотни оксиди, общ
органичен въглерод и въглероден оксид, хлоро- и флуороводород, които ще бъдат в
допустимите норми съгласно съответните наредби.
Типични норми на емисии.
Посочените резултати са от проби взети при изгаряне на странични животински продукти
в мобилна инсталация за изгаряне IncinerPro i1750.

12

13

14

15

16

Описаните емисии са с локален териториален обхват. Не се очаква да повишат здравния
риск в околните населени места.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.
Мобилната инсталация за изгаряне ще бъде използвана на място в „Предприятието за
обработка на пера и площадка за компост“ гр.Брезово, УПИ 012056, общ. Брезово,
обл.Пловдив или при необходимост на място в животновъдни обекти на територията на
община Брезово, регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
В съответствие с чл. 295а, ал.5 от ЗВМД ще бъде уведомяван писмено директора на
ОДБХ, на чиято територия ще се осъществява дейността, 24 часа преди обезвреждането на
животински трупове на тази територия.
Мобилната инсталация за изгаряне ще бъде разположена на адреса на „Предприятието за
обработка на пера и площадка за компост в землището на гр.Брезово, поземлен имот №
012140, УПИ 012056, собственост на възложителя Даун Криейтърс АД.
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Поради липса на строително-монтажни дейности и строителство, не се налага необходима
площ за временни дейности по време на строителство.
Инвестиционното предложение се намира извън защитени територии по смисъла на
Закона за защитените територии и извън защитени зони по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие.
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.
Мобилната инсталация за изгаряне модел IncinerPro i1750 е двукамерна, пламъчна
инсталация, предназначена за унищожаване на животински трупове, конструирана в
съответствие с изискванията на Регламент (EC) 1069/2009 и свързаните с него директиви,
Директива за съответствие на машините 2006/42/EC, Директива 2004/95/EC, Директива
2006/95/EC и съответствие със следните стандарти:EN 60204 1:2006, EN ISO
12100 1:2003, EN ISO 12100 2:2003, EN 61000 6 1:2007, EN 61000 6 3:2007, EN 7462.
Производителят на марката е S.C. БЕНТЛИ ИНДЪСТРИ срл, Румъния - компания с
дългогодишно присъствие на пазара и утвърдена от практиката и законодателството чиста
и безопасна технология на изгаряне.
Мобилната инсталация за изгаряне IncinerPro i1750 може да започне да функционира на
място в рамките на 1-2 часа, което спестява ненужните разходи за труд и транспорт на
животинските трупове. Спазва се принципът за обезвреждане на отпадъците максимално
близо до мястото на тяхното генериране. Ограничават се биологичните рискове.
Мобилната инсталация за изгаряне IncinerPro i1750 е с автоматичен цикъл на изгаряне и е
оборудвана с голяма подвижна врата за лесно зареждане.
Капацитет
Мобилната инсталация за изгаряне, обект на настоящото инвестиционно предложение, е с
капацитет не по-голям от 10 тона на денонощие, а именно максимален капацитет до 7,2
тона на денонощие при най-висока калоричност на материалите и максимално
натоварване.
Съоръжението може да изгаря до 300 кг/час в зависимост от калоричността на изгаряните
животински материали. Цикълът на работа на горелките е максимум 8 часа на денонощие
съгласно спецификацията на IncinerPro i1750.
Описание на работния процес:
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1) Стациониране на инсталацията и подготовка за работа – до 2 часа. Включва
позициониране на инсталцията, издигане на комина на съоръжението, монтаж на
горелките.
2) Зареждане на инсталацията с животински трупове - до 2 часа. Това е времето
необходимо за зареждане на първичната камера с животински трупове в зависимост
от вида им.
3) Цикъл на изгаряне – Включва пълното изгаряне и унищожаване до пепел на
животинските трупове. След приключване цикъла на изгаряне IncinerPro i1750 се
изключва автоматично.
4) Технологична почивка – Времето необходимо за почистване на пепелта, дейности
по поддръжка - профилактика на горелките, проверка и доливане на масло,
зареждане с гориво и др. Всички тези дейности се извършват след като машината се
е охладила достатъчно, за да позволява обслужване и съгласно инструкциите за
безопастност на производителя.
Оперативни характеристики
Мобилната инсталация IncinerPro i1750 е оборудвана с вторичната камера, изградена
съгласно изискванията по Регламент 1069/2009 EU.
Общ обем на камерата
Метод на зареждане
Вид гориво
Електрозахранване
Тегло
Размер д/ш/в
Работна температура на първичната камера
Работна температура на вторичната камера
Време за престой на газовете във вторичната
камера

3,87m³
Отгоре
Природен газ
220 V, 50 Hz
6850 кг
4600 мм x 3860 мм x 2450 мм
700 - 1300 С
850 С и нагоре
2,05 секунди

Мобилната инсталация IncinerPro i1750 е конструирана да работи с природен газ и се
състои от две камери за изгаряне със самостоятелни горелки.
В първичната камера се поставя материала за изгаряне, а във вторичната камера се
извършва високотемпературното изгаряне на получените в първата камера газове и
недоизгорели частици. Конструкцията на мобилната инсталация е предвидена да осигури
вторично високотемпературно изгаряне на газовете при температура 850 С и 2 секунди
престой при тази температура. При тези условия се постига пълно изгаряне на отделените
газове.
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Първична камера - Корпус от високоиздръжлива мека стомана. Подсилена пещ от
монолитен огнеупорен бетон с висок клас подходящ за температури до 1600 С. Широк
отвор за зареждане. Всички 3 горелки са с контролирана температура и термостатичен
контрол. Изгарянето се постига в температурен диапазон от 700
до 1300 С в
зависимост от калоричността на отпадъците.
Вторична камера - IncinerPro i1750 е оборудвана с вторична камера съгласно изискванията
на Регламент 1069/2009 ЕС. Корпусът е от високо издръжлива стомана с ниска термална
маса, гарантираща ефективност при 850 С. Горелката е с термостатичен температурен
контрол. Изгаряне на отработените газове се извършва при темпаратури от 850 С и
нагоре. Ниски емисии на дим и мирис.
Когато в горивната камера, в която чрез непрекъснат процес се извършва изгарянето, са
въведени животински продукти, инсталацията разполага с автоматична система, която не
допуска въвеждането на животински продукти при пускането в действие, преди достигане
на температура от 850 C и нейното запазване.
Инсталацията за изгаряне е проектирана по начин, осигуряващ достигането на такава
степен на изгаряне, при която съдържанието на общ органичен въглерод в шлаката и
дънната пепел е по-ниско от 3% или загубата при накаляване е по-малка от 5% от сухото
тегло на шлаката и дънната пепел.
Технология на изгаряне.
Технологията се основава на двустепенно изгаряне на продуктите в двукамерна пещ. Чрез
принудително окисляване при висока температура във вторичната камера, се гарантира
пълно и безопасно изгаряне, без присъствие на вредни вещества в димните газове.


Първична камера - за изгаряне на животинските трупове при температури от
700 до 1300 С в зависимост от калоричността на отпадъците.
 Вторична камера - за вторично изгаряне /окисляване/, обезвреждане и
неутрализация на димните газове от първичната камера в среда богата на
кислород при темпаратури от 850 С и нагоре и престой на газовете минимум 2
секунди при тази температура.
Остатъчното сухо вещество от процеса на изгаряне представлява до 5% от
първоначалното тегло.

Система за управление и контрол.
Мобилната инсталация IncinerPro i1750 e оборудвана с контролен панел предоставящ
възможност за:
- PLC тач-скрийндисплей за контрол на горелките и програмите на изгаряне.
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- Напълно автоматичен температурен контрол, предварително загряване, включване и
изключване на горелките в първичната и вторичната камери.
- Предварително програмиране на циклите за изгаряне и видовете отпадъци.
- Автоматично управление на горелките и откриване на проблеми.
- Ръчно управление на отварянето и затварянето на вратата.
- Автоматична детекция и предупреждение при проблем с някоя от горелките, отварянето
и затварянето на вратата или температурните условия.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Осигурен е достъп до имота чрез съществуващи пътища и не се предвижда изграждането
на нова пътна инфраструктура и/или промяна на такава.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.
Не се налага изготвяне на програма за дейности по строителство , поради факта че липсва
необходимост от строително – монтажни дейности.
Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с действия, които да
доведат до физически промени в района, където ще се реализира предложението.
Стриктно ще се наблюдава спазването на изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.
Експлоатация – дружеството ще реализира инвестиционното предложение след
получаване на положително становище за извършване на дейността от компетентните
органи. По време на експлоатацията ще се извършва изгаряне на животински трупове.
Спиране или закриване на дейността – на този етап не съществува информация относно
закриване или спиране на дейността по инвестиционното предложение.
При вземане на решение за прекратяване на дейността по инвестиционното намерение,
дейностите ще включват:
1. Почистване на пепелта от първичната камера, и предаването й на лицензиран оператор,
притежаващ необходимите изискуеми от законодателството документи.
2. Не е необходим специален демонтаж, тъй като инсталацията е мобилна и се
транспортира посредством стандартен камион с ремарке.
3. Може да бъде продадена при наличие на клиенти за повторна употреба.
Рекултивацията на площадката не е необходима.
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За пълно прекратяване на дейността ще се извършат следните административни
процедури:
1. Архивиране и съхраняване на документацията, свързана с дейността;
2. Информира съответно кметството и общината, на чиято територия се е развивала
дейността, че прекратява съответната дейност;
3. Информира РИОСВ-Пловдив;
Последващо използване: на територията на имота няма да има никакви промени свързани с
експлоатацията на мобилната инсталация.

6. Предлагани методи за строителство.
Не са налични предлагани методи за строителство. Не е налична необходимост от
извършване на строително-монтажни дейности и строителство.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Основните предимства при използването на мобилна инсталация за изгаряне са няколко и
включват биосигурност или пълно обеззаразяване на животинските трупове в кратки
срокове, в следствие на което се спомага за опазване на околната среда и човешкото
здраве. По-малко разходи в сравнение с други методи, редуциране на транспортните
разстояния и обезвреждане на отпадъците близо до мястото на тяхното образуване, в
съответствия с основните принципи заложени в европейското и националното
законодателство. Унищожават се животинските трупове почти без остатък и без
образуване на месокостно брашно.
Предвидените с инсталацията дейности до спестяване на ценни ресурси и ограничаване на
въглеродни емисии от транспорт, избягване на риска от зарази и аварии при
транспортиране на животинските трупове.
В случай на нужда и поискване от страна на Българската агенция на безопасност на
храните (БАБХ), мобилната инсталация за изгаряне би могла да се използва и при спешни
случаи за достигане на националните ветеринарномедицинските цели за контрол и
превенция на епидемии и болести по животните (в. т.ч. свинска чума, нодуларен дерматит,
шап, птичи грип, син език и др.) и други установени в ЗВМД случаи. В такива случаи ще
бъдат спазвани всички изисквания съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност
и съответното национално и европейско законодателство. Така би се предотвратило
използването на по-непрепоръчителния метод – загробване на заразените животни,
особено в случаите когато заразата може да остане за дълги години в почвата. Даун
Криейтърс АД има готовност да съдейства в такива случаи на компетентните органи при
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съответните законови условия.
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.
Мобилната инсталация ще бъде разположена на територията на „Предприятието за
обработка на пера и площадка за компост“ в землището на гр.Брезово, поземлен имот №
012140 , УПИ 012056, и съгласно чл. 259а, ал.3 от ЗВМД мобилната инсталация за
изгаряне ще бъде регистрирана в ОДБХ-Пловдив, на чиято територия се намира
седалището на подателя на инвестиционното намерение - с.Радиново, Ж.К. Террес 210,
обл. Пловдив.

Имотът не попада в границите на защитени територии и защитени зони, не попода в
санитарно- охранителна зона на водоизточник. Най-близката защитена зона от Натура
2000 е BG0000291 Гора Шишманци.
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В района на площадката обектите подлежащи на здравна защита са:
 населението на гр. Брезово – първите жилищни сгради на гр.Брезово са отдалечени
на над 2720 м
 СОУ „Христо
Христо Смирненски“
Смирненски - 3376м.
 Община- 3159м.
 ЦДГ Вела Благоева – 3030м.
 Църква – на 3041 м;
 Читалище Отец Паисий
Паисий- 3182м.
На следващата фигура е представена карта на гр. Брезово с местоположението на имота,
предмет на инвестиционно предложение, спрямо обекти, подлежащи на здравна защита. С
оранжев цвят
са отбелязани всички обекти с обществено предназначение – училище,
детска градина, община и др.
др
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение се предвижда да се осъществи в поземлен имот № 012140,
в землището на гр.Брезово, общ. Брезово, с ЕКАТТЕ 06361 при следните съседи:

-

имот № 012057 – нива на Гранд Агро ООД;
ООД
имот № 012141 – местен път на Даун Криейтърс АД;
имот № 012055 – нива на ЕС ЕФ Пропърти ЕООД;
имот № 012098 – нива на Станка Стоева Даневска;
имот № 012097 – нива на Гранд Агро ООД;
имот № 012113 – нива на Цаньо Генов Коев.

Съгласно скицата на имота, същият е с площ 20,564 дка, с начин на трайно ползване
„Производствен терен”.
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10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична
мрежа.
С инвестиционното предложение не се засягат 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., както и елементи на
Национална екологична мрежа. Реализирането на инвестиционното предложение няма да
засегне пряко типове природни местообитания, местообитания на видове и популации, на
видове чиито местообитания са предмет на опазване в горепосочената защитена зона от
Натура 2000 е BG0000291 Гора Шишманци. Реализацията на инвестиционното намерение
няма да доведе до отрицателни трансгранични въздействия.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство).
С инвестиционното предложение не се предвиждат други дейности, като добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно или
друго строителство. Имотът е с изградена техническа инфраструктура.
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Съгласно чл. 259а, ал.3 от ЗВМД мобилната инсталация за изгаряне следва да бъде
регистрирана в ОДБХ-Пловдив, на чиято територия се намира седалището на подателя на
инвестиционното намерение - с.Радиново, Ж.К. Террес 210, обл. Пловдив.

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:
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1. Съществуващо и одобрено земеползване.
Поземлен имот № 012140 с площ от 20,564 дка в землището на гр.Брезово, Община
Брезово е с трайно предназначение на територията - Начин на трайно ползване “Производствен терен“. Площадката е с изградена инфраструктура – ел. захранване с
необходимата мощност, водопровод и канализация (Площадкова канализационна мрежа
със собствена ПСОВ. За заустването на пречистените отпадни води предприятието има
Разрешение за ползване на воден обект за заустване на отпадни води в повърхностни води
№33740168/19.11.2014г. от БУДВР-Пловдив.). Осигурен е достъп чрез съществуващи
пътища.
Инвестиционното предложение няма потенциал за въздействие върху съществуващото и
одобрено земеползване. Реализацията на обекта не включва усвояване на земеделски земи
и промяна на предназначението им. За бъдещото развитие и ползване на съседните земи,
които не са собственост на Даун Криейтърс АД, не са известни конкретни данни.
2. Мочурища, крайречни области, речни устия.
В непосредствена близост до имота, предмет на инвестиционното предложение няма
мочурища и речни устия. Най-близката река е р.Kара Дере на отстояние от 500м.
Тъй като при експлоатацията на мобилната инсталация не се използва вода и не се
генерират отпадъчни води, не се очаква да има отрицателно въздействие върху реката и
крайречната зона.
3. Крайбрежни зони и морска околна среда.
В близост до имота, предмет на инвестиционното предложение няма крайбрежни зони и
морска околна среда.
4. Планински и горски райони.
Имотът не се намира в близост до планински и горски райони.
5. Защитени със закон територии.
Разглежданият имот находящ се в землището на гр.Брезово, поземлен имот № 012140,
УПИ 012056, в който ще се реализира инвестиционното предложение, не попада в
границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.
Най-близко до съществуващата площадка, в която ще се ситуира мобилната инсталация, е
разположена следнате защитена територия по смисъла на ЗЗТ:
Защитена зона – „Гора Шишманци“, с код BG0000291 част от Натура 2000, обявена със
Решение №122 от 2.03.2007г. на Министерски съвет.
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6. Засегнати
асегнати елементи от Националната екологична мрежа;
Най-близката
близката защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000 е BG0000291
– „Гора Шишманци“, обявена със Решение №122 от 2.03.2007г. на Министерски съвет.
Описание
Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна. Обща площ: 344.7 хектара.

Цели на опазване

Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
• 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
рактерни 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.
От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да има отрицателно
въздействие върху защитената зона.
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Предмет на опазване:
ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:
6210*- Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(FestucoBrometalia) (*важни местообитания на орхидеи)
91F0 - Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris).
ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ













Голям гребенест тритон (T. karelinii
Голям гребенест тритон (T. karelinii)
Жълтокоремна бумка (B. variegata)
Об. блатна костенурка (E. orbicularis)
Об. блатна костенурка (E. orbicularis)
Смок (E. sauromates)
Смок (E. sauromates)
Червенокоремна бумка (B. bombina)
Шипобедрена костенурка (T. graeca)
Шипобедрена костенурка (T. graeca)
Шипоопашата костенурка (T. hermanni)
Шипоопашата костенурка (T. hermanni)

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
Имотът, на който ще се реализира инвестиционното предложение не засяга обекти с
историческа, културна или археологическа стойност.
8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи
на здравна защита.
В непосредствена близост до имота няма обекти, подлежащи на здравна защита. Найблизката защитена зона от Европейската екологична мрежа Натура 2000 е BG0000291 –
„Гора Шишманци“.

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:
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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.
Реализирането на инвестиционното предложение не предполага значително въздействие
върху околната среда.
Очакваните въздействия по време на експлоатация на инвестиционното предложения са
основно по отношение на замърсяване на приземния атмосферен въздух. По време на
експлоатация, благодарение на изполваната технология, изпусканите емисии в
атмосферния въздух, ще бъдат изцяло в съответствие с нормативните изисквания. По
време на експлоатация мобилната инсталация ще има едно изпускащо устройство (ИУ) организиран, точков източник на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
Замърсителите, които се очакват да бъдат изпускани в атмосферния въздух серен диоксид,
азотни оксиди, общ органичен въглерод и въглероден оксид, хлоро- и флуороводород,
които ще бъдат в допустимите норми съгласно съответните наредби.

Въздействие върху населението и човешкото здраве
По време на експлоатация, се очакват следните рискове и въздействия върху здравето на
работещите:
Риск от изгаряния и злополуки при неспазване на нормативната уредба за
безопасни и здравословни условия на труд.

•

Рискът се оценява като нисък до приемлив. Използването на лични предпазни средства,
изграждане на физиологични режими на труд и почивка, създаване и спазване на
специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, ще доведе до намаляване на
риска.

Описаните емисии са с локален териториален обхват, предвид на което не се очаква да
повишат здравния риск в околните населени места и зависят от мерките, които се вземат
за тяхното ограничаване.
Поради отдалечеността на населени места и като се вземат предвид изводите по
компонентите на околната среда, не се очаква здравен риск за населението в района при
спазване на предвидените мерки.

Въздействие върху материалните активи
За реализация на инвестиционното предложение не се предвижда строилтелсво или
реконструкция на съществуващия сграден фонд и/или ограждане на имота, следователно
няма да се отрази върху състоянието на материалните активи.
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Въздействие върху атмосферния въздух и климата
Мобилната инсталация ще има едно изпускащо устройство (ИУ) - организиран, точков
източник на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Височина на ИУ ще бъде
4500 mm. Мобилната инсталация има вторична камера за очистване на въздуха чрез
изгаряне на изходящите газове. Основното предназначение на камерата е за вторично
изгаряне /окисляване/, обезвреждане и неутрализация на димните газове от първичната
камера в среда богата на кислород при температури от 850 С и нагоре и престой на
газовете минимум 2 секунди при тази температура.
Камера за доизгаряне на изходящите газове:
IncinerPro i1750 е оборудвана с вторична камера съгласно изискванията на Регламент
1069/2009 ЕС. Корпусът е от високо издръжлива стомана с ниска термална маса,
гарантираща ефективност при 850 С. Горелката е с термостатичен температурен контрол.
Изгаряне на отработените газове се извършва при темпаратури от 850 С и нагоре. Ниски
емисии на дим и мирис. Чрез принудително окисляване при висока температура във
вторичната камера, се гарантира пълно и безопасно изгаряне, без присъствие на вредни
вещества в димните газове.
Когато в горивната камера, в която чрез непрекъснат процес се извършва изгарянето, са
въведени животински продукти, инсталацията разполага с автоматична система, която не
допуска въвеждането на животински продукти при пускането в действие, преди достигане
на температура от 850 C и нейното запазване.
Време на задържане

2.05 секунди @ 850 °C

Въздействие върху повърхностните и подпочвени води
С дейността няма да се засягат подземни води. Площадката е и с изградена
инфраструктура – водоснабдителна и канализационна мрежа свързана със собствена
ПСОВ. Генерираните от дейността на обекта битово-фекални води се отвеждат в
площадкова канализационна мрежа, които постъпват в ПСОВ, след което чрез външен
канал се отвеждат в близко дере. За заустването на пречистените отпадни води
предприятието има Разрешение за ползване на воден обект за заустване на отпадни води в
повърхностни води №33740168/19.11.2014г. от БУДВР-Пловдив.
От мобилната инсталация няма да отпадат производствени отпадъчни води.
Въздействие върху почвите и земните недра
Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с дейности, които биха
могли да окажат значително отрицателно въздействие върху почвите.
При осъществяване на предложението не се предвижда да се заемат и ползват други
терени, освен тези в рамките на площадката.
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Площадката, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, е вече
урбанизирана, поради което не се очаква мобилната инсталация да окаже въздействие
върху почвите, в т.ч. замърсяване или нарушения в почвите в границите на съседни имоти.
По време на експлоатацията, не се очаква негативно въздействие върху компонента почви.
Замърсяване на почвите по принцип е възможно от атмосферния въздух, отпадъчни води и
отпадъци. Реализирането на предложението не предвижда отделянето на емисии над
допустимите норми, както и не предвижда дейности, които да доведат до замърсяване и
физическо унищожаване на почвите.
Осъществяването на инвестиционното предложение не е свързано с дейности, които биха
могли да окажат влияние върху характеристиките на земните недра.
Етапът на експлоатация не е свързан с въздействие върху земните недра, предвид
характера на предвижданите дейности, се изключва вероятността от увреждане
замърсяване на геоложката основа и земните недра.
Въздействие върху ландшафта
Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до промени в
съществуващия тип ландшафт или до някакви значителни антропогенни изменения в
рамките на собствения имот.
Не се очаква инвестиционно предложение, да се отрази върху цялостната структура и
облика на съществуващия ландшафт.
Въздействие върху биологично разнообразие
Въздействие върху растителния и животинския свят
Всички дейности свързани с реализирането на инвестиционното предложение дейности
ще се осъществят на съществуваща площадка в границите на землището на гр.Брезово,
поземлен имот № 012140, УПИ 012056, общ. Брезово, без да се засяга растителност
подлежаща на опазване.
Реализирането на инвестиционното предложение засяга територия в която няма
регистрирани видове чиито находища подлежат на опазване съгласно Раздел II, чл. 37 и
чл. 40 от ЗБР.
По отношение на животинския свят не се очакват отрицателни въздействия.
Въздействие върху защитени територии
Тъй като инвестиционното предложение не попада в границите на територии с
природозащитен статус и не се очаква пряко и косвено въздействие върху тях.
Всички свързани с реализирането на инвестиционното предложение дейности ще се
извършват извън границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ. Всички
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въздействия по време на експлоатацията ще бъдат недоловими на територията на найблизкита защитена територия от Натура 2000 – BG0000291 „Гора Шишманци“.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до инвестиционното предложение.
С реализирането на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействията
върху най-близката защитена зона от Националната екологична мрежа Натура 2000 –
BG0000291 „Гора Шишманци“.
С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат отнети площи от
природните местообитания предмет на защита в защитената зона, а също и да бъде
променена структурата им или да бъде предизвикана фрагментация.
Не се възпрепятстват известни миграционни коридори на животински видове, и
потенциални местообитания в т.ч. и на птиците, с реализирането на инвестиционното
предложение. Няма да бъдат засегнати убежища, хранителни (ловни) местообитания или
летателни пътища.
Всички въздействия свързани с реализирането на инвестиционното предложение и
въвеждането в експлоатация на мобилната инсталация за изгаряне на животински трупове,
са с обхват в границите на на УПИ 012056, гр.Брезово, общ.Брезово, като в тази връзка
може да се посочи, че засягането на ключови елементи, значими за биоразнообразието,
нарушаване на структурата и функциите, а също и възникването на негативни въздействия
върху предмета на опазване в границите на защитената зона не се очакват.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти по време на експлоатацията.
Аварийни ситуации и инциденти, които носят риск за околната среда и човешкото здраве,
могат да произтекат от:

Аварии в технологичното оборудване – опасност от изпускане на замърсители над
нормално допустимите емисии в атмосферния въздух. В случай на техическа
неизправност мобилната инсталация незабавно ще бъде спряна от експлоатация до
отстраняване на възникналата неизправност.

Пожар – може да причини аварии в технологичното оборудване, както и да доведе
до изпускане на замърсители над нормално допустимите емисии в атмосферния въздух.
Мобилната инсталация ще бъде разположена на разстояние от други сгради и оборудване,
както и от лесно запалими материали, което значително намалява риска да бъде засегната
от възникване на подобен инцидент, както и евентуалното му въздействие.
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Количеството на емисиите при аварийни ситуации ще зависи от големината на аварията,
т.е. от продължителността й, като на риск е подложен само персонала, непосредствено
зает с дадената операция. Въздействието е отрицателно, временно, директно,
краткотрайно, обратимо с много ниска степен на значимост.
За предотвратяване възникването на аварии и инциденти ще се изготвят и ще се
изпълняват инструкции по поддръжка и експлоатация на мобилната инсталация,
зареждане с гориво, пожарна безопасност и др. Ще се провеждат регулярно и инструктажи
и обучение на персонала.
По отношение на опасните вещества в т. ІІ.1. обстойно са разгледани химичните вещества
(природен газ), които ще бъдат налични на площадката и техните опасности. Сумарното
количество на опасните химични вещества налични на площадката е значително помалко от пределното количество за класификация на съоръжението като „Предприятие/
съоръжение с нисък рисков потенциал” или „Предприятие/ Съоръжение с висок рисков
потенциал”.
За предотвратяване на инциденти с природен газ ще се изискват съответните
Информационни листове за безопасност. Природният газ, необходим за гориво на
инсталацията ще бъде съхраняван на собствена Газова площадка при спазаване на всички
законови изисквания. Бутилковата газова инсталация е снабдена с газорегулаторно
устройство (ГРП 200/4,0 bar), зад което е разположена огнеазащитна негорима стена с
височина 3,0 метра.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и
отрицателно).
Ако инцидентно възникне вредно въздействие се очаква да бъде еднократно, без
съществен кумулативен ефект.
Въздействието по време на експлоатация на инвестиционното предложение съгласно
приетите критерии ще е следното:






Непряко, като въздействие;
Незначително, като ефект;
Периодично, като продължителност;
Без кумулативен ефект;
Локално, като обхват за околната среда;

В съответствие с нуждите, мобилната инсталция няма да работи денонощно и
непрекъснато. Най-общо въздействието върху компонентите на околната среда може да се
оцени предварително, като незначително, периодично, без кумулативно действие и
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локално само в района на имота. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на
здравна защита.

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.).
Териториалният обхват е ограничен и локален – в рамките на „Предприятието за
обработка на пера и площадка за компост“ гр.Брезово, общ. Брезово, УПИ 012056 с площ
от 20,546 дка.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
Вероятността от поява на отрицателни въздействия върху околната среда от реализацията
на инвестиционното предложение се оценява на ниска, с незначителна интензивност и без
комплексност.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието.
Въздействията при експлоатация на инвестиционното предложение са периодични за
периода на използване на мобилната инсталация, като не се очаква същите да бъдат
отрицателни по отношение на персонала и околната среда.
Въздействията могат да се определят като локални, незначителни, непостоянни и
обратими.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения.
Предвид мащаба и местоположението на експлоатация на мобилната инсталация не се
очаква появата на кумулативен ефект.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
При стриктното спазване на технологичната дисциплина, рискът от възникване на
евентуални аварии, както и на разсипване на отпадъци е сведен до минимум.
При нарушаване на установения технологичен режим и правилата по техническа
експлоатация на оборудването са възможни аварии при зареждане или разпръскване на
пепел.
Във връзка с това ще бъдат предприети следните мерки:
Към работа с мобилната инсталация ще се допускат само лица, които са преминали
специализирано обучение за работа с мобилната инсталация, начален инструктаж и
инструктаж на работното място, с подходящо чисто работно облекло.
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-

-

-

Ще се работи само с обезопасени инструменти и подходящо оборудване за
извършване на работата, така че да не се застрашава здравето и безопасността на
хората;
Стриктно спазване на инструкциите за работа;
Извършване на обучения за последствията от неправилното съхранение на гориво
(природен газ), отпадъци и неправилното боравене със съпътстващото оборудване,
опасностите при разпиляване на пепел; работа с лични предпазни средства;
Ежедневен оглед за изправност на мобилната инсталация;
Поддържане на съоръженията и оборудването в изправност и добро състояние.

10. Трансграничен характер на въздействието.
Град Брезово не е разположен в близост до граничен район. Предвид местоположението,
параметрите и характера на предвидените дейности, реализирането на инвестиционното
предложение не е свързано с трансгранично въздействие.
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.
Атмосферен въздух
 Периодичен контрол на техническата изправност на съоръжението.
За предотвратяване на неизправности и гарантиране на изискванията за
допустимите концентрации на вредни вещества в изходящите газове, инсталацията
разполага с:
- Aвтоматичен температурен контрол, предварително загряване, включване и
изключване на горелките в първичната и вторичната камери.
- Система за защита на горелките.
- Температурен мониторинг с отделни дисплеи за първичната и вторичната камера.
- Автоматично управление на горелките и откриване на проблеми.
- Автоматична детекция и предупреждение при проблем с някоя от горелките,
отварянето и затварянето на вратата или температурните условия.
Води, земи и почви
 Спазване на правилата за безопасни условия на труд и контрол на техническата
изправност.
Биологично разнообразие
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 Да се спазват правилата за противопожарна безопасност, в границите на
поземления имот, в което ще се разположи мобилната инсталация.
 Спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси, в случая –
природен газ.
Ландшафт
 Мобилната инсталция по никакъв начин не оказва влияние на съществуващия
ландшафт.
Отпадъци
- Събиране на пепелта в метални контейнери до извозването й от лица, притежаващи
разрешителни за дейности с отпадъци;
 Да се изготвят работни листове за класификация на отпадъците;
 Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с
отпадъци, за предаване на генерираните по време на експлоатацията на
инсталацията отпадъци.
 Образуваните отпадъци да се събират oтделно и съхраняват до извозването им от
лица, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци, за предаване на
генерираните по време на експлоатацията на инсталацията отпадъци.
 Събирането на отпадъците да се осъществява по схема, съобразено с изискванията
на нормативната уредба по околна среда.
Рискови енергийни източници – шум, вибрации, йонизиращи и нейонизиращи лъчения
 Редовна поддръжка на изправността на технологичното оборудване
Население и човешко здраве
 Спазване на строга технологична дисциплина, използване на лични предпазни
средства и извършване на периодични медицински прегледи с оглед спазване
безопасността и здравето на работното място
 Спазване на изискванията за съхранение на опасни вещества и смеси (природен
газ).

V. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
Съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата за условията е реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. И
доп. ДВ, бр. 3 от 5 Януари 2018 г.) от страна на възложителя е изпратено уведомление до
Кмета на Община Брезово с вх .№2600277 от 23.05.2018г. Към настоящия момент няма
постъпили становища, мнения, препоръки и възражения срещу реализацията на
инвестиционното предложение.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Сертификат за съответствие на мобилната инсталация за изгаряне IncinerPro i1750 с
изискванията на Регламент (EC) 1069/2009 и свързаните с него директиви, Регламент
142/2011, Директива за съответствие на машините 2006/42/EC, Директива 2004/95/EC,
Директива 2006/95/EC, Директива 2004/108/ЕС, Директива 2009/142/ЕС, Директива
2011/65/ЕС и съответствие със следните стандарти: EN 60204‐1:2007, EN ISO
12100‐2011, EN 61000‐6‐1:2007, EN 61000‐6‐3:2007, EN 746-2:2010- на български и
английски език.
2. Техническа спецификация на IncinerPro i1750
3. Актуални снимки на мобилната инсталация IncinerPro i1750
4. Скица на имота
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