
„ПЛИСКА ОЙЛ“ ООД

ИНФОРМАЦИЯ

за преценяване необходимостта от оценка въздействието върху

околната среда за инвестиционно предложение:

„Модернизация на предприятие за производство на растителни масла с цел повишаване
на производствения му капацитет и изграждане на автономна фотоволтаична централа

в УПИ IV – 1935, кв. 119, гр. Велики Преслав“

Въведение
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Настоящата информация за преценяване на необходимостта от извършване
на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  е  изготвена  съгласно  дадени
указания от компетентният орган РИОСВ град Шумен - процедурно писмо с изх. №
УИН-172-(4)/18.03.2022г.  Горецитираното  инвестиционно  предложение  попада  в
обхвата на точка 7а) "Предприятия в хранителната промишленост: „Производство
на растителни и животински масла и мазнини“ от Приложение №2 към чл.93 ал. 1
т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и на основание чл.93 ал.1 т.2 от
закона  подлежи на процедура по преценяване необходимостта от ОВОС по реда на
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (Наредба за ОВОС).
 По-долу  възложителя  на  инвестиционното  намерение  представя  подробна
информация в обхвата на Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ.
бр.25 от 18 Март 2003г., поел. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.).
Целта  на  възложителя  на  инвестиционното  предложение  е  да  представи
необходимата
информация за определяне въздействието на инвестиционното предложение върху
околната  среда  и  човешкото  здраве,  като  набележи  необходимите  мерки  за
предотвратяване или намаляване на отрицателните последици върху тях.

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„Плиска Ойл“ ООД,   ЕИК: 127636778

Седалище и адрес на управление: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. „Драгоман“
№9

Управител: БЛАГА ЙОСИФОВА АНДРЕЕВА-ИВАНОВА

2. Пълен пощенски адрес: 

3. Адрес за кореспонденция: гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, ул. „Драгоман“ №9

4. Телефон, факс и e-mail:

5. Телефон за контакти: 

e-mail:   iliev.ivo1@gmail.com

Лице за контакти:   Иво Илиев

Телефон за контакти: 0879132734

e-mail:   g_eorgi@abv.bg

Лице за контакти:   Георги Георгиев

Телефон за контакти: 0897880157
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II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение.

a)  размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 
обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Представеното  инвестиционно  предложение  на  „Плиска  Ойл"  ООД  предвижда
модернизация на предприятие за производства на растителни масла с цел повишаване
на производствения му капацитет и изграждане на автономна фотоволтаична централа
с мощност до 999,0 kWр, в  собствен поземлен имот на възложителя „Плиска ойл“ ООД
с идентификатор 58222.496.30 по КК на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл.
Шумен,  „Промишлена зона“,   с  площ  на имота 45312 кв.  м.  и НТП: „За  друг вид
производствен  складов  обект“. „Плиска  ойл”  ООД  е  действащо  предприятие,
включващо пресов цех, непрекъснато действаща рафинерия с повишен производствен
капацитет, цех за бутилиране на рафинирано слънчогледово олио, цех за производство
на  бутилки,  лаборатория,  цех  за  пакетиране  на  варива  и  захар,  парова  централа
и складови пространства за рафинирано олио, нерафинирано олио, експелер, пелети от
слънчогледова  люспа  и  бутилирана  продукция. През  2012г.  е  изграден  цех  за
производство  на  пелети  от  слънчогледова  люспа,  а  през  2013г.  фотоволтаична
електроцентрала. Фирмата е регистрирана по Закона за храните и Закона за фуражите и
има внедрена сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008.

1.1 Инвестиционното предложение е с цел увеличаване на производствения капацитет
на предприятието с 5% за производство на нерафинирано и рафинирано масло. 

Производствения процес на нерафинирано и рафинирано масло включва следните
производствено - технологични елементи.

 Олющване на слънчогледово семе:

 Смилане на ядката;

 Кондициониране и пресоване на ядката;

 Първична очистка на нерафинираното масло в утаител;

 Филтриране на нерафинирано масло;

В  предприятието  са  изградени  и  функционират  следните  производствено  -
технологични участъци: 

 Приемане на суровина;

 Складово стопанство за суровина ;

 Олющване на слънчогледово семе:

 Смилане на ядката;

 Кондициониране и пресоване на ядката;

 Първична очистка на нерафинираното масло в утаител;
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 Филтриране на нерафинирано масло;

Складово стопанство за нерафинирано масло;

Рафиниране на маслото;

Складово стопанство за рафинирано масло;

Бутилиране на рафинирано масло;

Производство на бутилки;

Складово стопанство за бутилирано масло;

Парова централа.

Строителната  конструкция  представлява  сглобяем  корпус  и  ограждащи  стени,
преградни стени,  метални  носещи конструкции и обслужващи  метални площадки за
машините  и  апаратите.  Категорията  на  производство  по  пожарна  безопасност  в
смесителното помещение е Ф5В във връзка  с Наредба № 1з -  1971 за  строително -
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар ДВ бр. 96/09г.,
попр. с ДВ бр. 17/20Юг. Осигурени са необходимите евакуационни изходи,  метални
стълби и др. съоръжения.

Капацитетът  на  преработвателното  предприятие  е  преработката  на  33  600  тона
суровина - слънчоглед годишно, от които се получават 16 400 тона олио.

Описание на  технологичния процес

Технологичния  проект  е  разработен  съгласно  изискванията  на  Регламент  (ЕО)  №
852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената
на храните и Наредба № 14 от 9 декември 2021 г. за хигиената на храните, Закон за
храните в сила от 09.06.2020 г. обн. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., изм. и доп., бр. 65 от
21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г..

Спазени са изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г.за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти”, обн. в ДВ бр. 51 от 05.06.2001г.; изм. в ВД бр.85 от 2009 г.;
поел.изм.  и доп.,в ДВ бр. 96 от 04.12.2009 г.  -  в сила от 05.06.2010 г.  и “Закона за
устройство на територията /ЗУТ/”обн. в ДВ бр. 1 от 2001, с поел. изм. и доп., бр. 21 от
12. 03. 2021 г.).

Производствено - технологичнте процеси в отделните инсталации протичат по следния
начин:

Получаване на нерафинирано масло

Приемане на слънчогледово семе

Претеглените  на  автовезна  автомобили застават  до  приемната  шахта  на
авторазтоварището  и  изсипват  семето  в  нея.  Система  от  винтови  и  лентови
транспортьори извличат семето от шахтата, изкачват го на височина и го транспортират
за почистване и разпределение от друга транспортна система /редлери/ в оперативния
плосък склад за семена, включен в основния производствен корпус. От плоския склад,
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посредством монтирани в  затворени подови канали редлери и  специалните шибъри.
семето се изпраща в лющачно отделение.

Предмет  на  този  проект  е  подмяната  на  някои  съоръжения,  които  ще  увеличават
капацитета на производство и ще подобрят качеството на крайния продукт в отделение
лющачно - пресово на действащия цех за растителни масла.

Олющване на слънчогледовото семе и смилане на ядката

Чрез  елеватор  и  шнек  постъпващият  поток  от семе  се  разпределя  към  налични
лющачни  машини  тип  АЛС  60  поз.  8.1.1  и  8.1.2  и  8.1.3  /пр.  техн.  схема/. Преди
постъпване  в машините,  семето  преминава  през  магнитен  сепаратор  е  постоянни
магнити  за  отстраняване  на  случайно  попаднали  метални  стружки,  телове  и  др.
предмети. 

В лющачните машини се получават три фракции:

 Обелена ядка с известно съдържание на неотстранена люспа;

 Люспа, съдържаща известно количество маслен прах;

 Неолющени семена;

Процесът  на  олющване  на  семената  подобрява  смилането  на  ядките,  улеснява
пресоването им и намалява възможността за преминаването на багрилни вещества в
маслото  и  увеличава  производителността  на  машините.  Чрез  събирателен  шнек  и
елеватор, ядката се насипва в оперативния бункер,  чрез който ядката се подава към
мелницата 8.2 /пр. техн. схема/, където се смила и люспира. Смилането на семенните
ядки  има  за  цел  да  разруши  клетъчната  им  структура  и  да  улесни  извличането  на
маслото, съдържащо се в тях. Мелницата по поз. 8.2 /пр. техн. схема/ е с капацитет до
120 т/ден и не може да постигне необходимата технологична едрина, което не отговаря
на повишените изисквания за качество и  капацитет на производството на растителни
масла,  поради  което  се  налага  подмяната  й  с  нова.  Предвижда  се  съществуващата
мелница  по  поз.  8.2  /съгласно  приложената  техн.  схема/  да  бъде  заменена  с  нова
валцова  мелница. Новата  валцова  мелница  представлява  заварена  конструкция  с
хоризонтални раздробяващи валове с диаметър Ф600 мм. и производителност до 150
т/ден.

Посредством друг шнек и елеватор за смляна  ядка материалът се транспортира  към
пресово отделение.

 Кондициониране и пресоване на ядката

Посредством разпределителен шнек  смляната  ядка се разпределя в горната част на
кондиционерите – пекачи. Старият пекач отдавна е надхвърлил експлоатационния си
срок  на  употреба.  Поради  това  не  може  да  поддържа  необходимия  температурен
режим,  което  води  до  значително  спад  в  капацитета  му  като  достига
производителност55-60т/ден.
Предвижда се старият пекач  да бъде заменен с нов  с производителност 70 т/24ч.
Новият пекач се състои от 7 броя тави и подгряващ пръстен.  Подгряването се
извършва индиректно по  тръбопроводи,  снабдени с  необходимата апаратура за
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контрол  на  температура  и  налягане. След  влаго  –  термичната  обработка  в
кондиционерите,  /поддържане  на  определена  влажност  и  температура/,  смленият
материал постъпва регулируемо чрез захранващи шнекове  в захранващата гърловина
на шнековите преси, Извършва се непрекъснато пресоване на семето, като се получава
разделяне  и се формират две фракции:

- Сурово/нерафинирано/ масло

- Експелер

Шнековата  преса  е  пригодена  за  еднократно  окончателно  пресоване  на  маслодайни
семена. Старата шнекова преса е износена и достига капацитет 45-50 т/24ч. Тя не може
да поддържа необходимият  температурен  режим и параметри  за  натоварване,  което
води до не добро изстискване на маслото и увеличението му съдържание  с 2%-3% във
вторичния продукт ( кюспе ).

Предвижда се старата шнекова преса да се подмени с нова с производителност  55-
60 т/24ч.). 

Първична очистка на нерафинираното масло в утаител за груби утайки

Суровото масло, постъпва в резервоар за мътно масло /снабден с бъркачка/, от който с
помпа се транспортира до утаителен съд. Утаителният съд се състои от резервоар за
мътно масло, циркулираща теглеща верига, под със сито,шнек за странично отвеждане
на утайките. Производителността е от 1 до 10 м3/час и е снабден с нивосигнализатор с 4
измерителни точки. В утаителния съд се формират две фракции - пречистено масло,
което  се  транспортира  с  помпа  до  буферен  резервоар.  Отделените  примеси  в
утаителния съд се подлагат на повторно пресоване,  заедно със свеж кондициониран
материал, като се подават към шнековата преса за дообработка.

Филтриране на нерафинирано масло

Очистеното от грубите примеси масло от буферен резервоар,  посредством помпа се
насочва към Вертикален филтър за  отстраняване на примесите,  останали в маслото,
след  обработката  в  утаителния  съд.  Вертикалният  филтър  е  с  производителност  30
т./смяна. Филтърът е снабден с вентилационен отвор и изход за утайки. Под него се
монтира  мобилна  количка  за  събиране  и  транспорт  на  отделената  утайка.  Бистрото
филтрирано масло се събира в буферен резервоар, от който чрез помпа се прехвърля в
системата  за  измерване  на  количеството  на  суровото  масло,  състояща  се  от  два,
разположени един върху друг резервоари, от които горният е приемен, а разположеният
отдолу - измерващ. Претегленото масло чрез помпа се изпраща в складово стопанство
за нерафинирано масло.

Образуваният върху филтриращите елементи слой от примеси се продухва с въздух за
отстраняване  на  попилото  в  него  масло,  след  което  чрез  въздушен  вибратор,  се
изтръсква събира се в бигбег и се експедира за реализация като храна за животни.

Следваща технологична операция е:

Рафиниране на сурово масло - Осъществява се в комплектна инсталация, отделена от
общия обем на сградата.
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С  цел  повишаване  на  капацитета  на  рафинерията  се  предвижда  монтиране  на  нов
филтър за винтеризирано слънчогледово масло-поз. 9.2, който ще замени стария такъв.
Старият филтър е физически и морално остарял и почистването му отнема много време,
е което понижава капацитета  до 10 т/ден. Капацитетът на  новия филтър е 30 т/ден.
Образуваният върху филтриращите елементи слой от парафини и восъци се продухва и
изсушава с въздух, след което чрез въздушен вибратор се изтръсква, събира се в бигбег
и се експедира за реализация като храна за животни. Процесът на изсушаване изисква
голямо  количество  сгъстен  въздух. Съществуващият  компресор-  поз.9.3,  не  е  в
състояние да захрани системата,  поради тази причина е наложително монтирането на
нов компресор-поз.9.4, с капацитет 6м3/мин., което напълно ще покрие технологичните
нужди  на  предприятието  от  сгъстен  въздух. Също  така  се  предвижда  замяна  на
съществуващата охладителна система  за добиване на  „ледена вода“ с  нова.  Старата
система-  поз.12.1  е  морално  остаряла  и работи  на фреон  с  бутални  компресори  с
капацитет  20т/24ч  охладено  слънчогледово  масло.  Системата  е  ненадеждна  с чести
аварии и  невъзможност  да  постигне  технологичните  изисквания.  Новата  система  за
охлаждане е ново  поколение ЧИЛЪР, с процесорно управление, екологично чист и с
капацитет 50т/ден.

Бутилиране на рафинирано масло -  Издуването на пластмасовите бутилки се извършва
с наличната  машина-  поз.14.1,  за  производство на ПЕТ бутилки.  Машината  е  доста
стара и създава големи проблеми в производствения процес.  Предвижда се същата да
бъде заменена с ново поколение раздувна машина с капацитет 4000 бр/ч, което напълно
ще  задоволи  потребностите  от  празни  бутилки.  Също  така,  е  предвидена  директна
връзка и доставяне на бутилките от помещението, в което е разположена машината до
залата  за  пълнене,  затваряне  и  етикитиране  на  произведената  продукция.  Готовият
продукт се стифира на палети и се съхранява в склада за готова продукция. Складът е с
недостатъчна вместимост и често не може да побере необходимото дневно количество
за  експедиране.  С  цел  повишаване  капацитета  на  съхранение  се  предвижда
изграждане  на  стелажна  система  снабдена  с  високоповдигач,  чрез  която
капацитета  на  склада  ще  се  удвои.  Вътрешноцеховият  транспорт  се  извършва
механизирано чрез шнекови транспортьори и мобилни колички. 

СПЕСИФИКАЦИЯ НА ОБУРУДВАНЕТО

№ Наименование

Техническа характеристика

Инст.

мошност Захранващо
8.3.2 Кондиционер

С 255/7
Производителност

70т./24ч. 7 бр. Тави и
подгряване с пара ,450кг/ч

Тегло 15.5тона

38.1 400V;

50/60Hz

1

8.5.2 Шнекова преса
FP 26.1

Оборудвана е пълначна за
зареждане на пресата,
производителност 55-
60 С24',вана за масло.

Тегло 14.2 т.,

169.82

400V;

50/60HZ
1
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8.2 Валцова мелница
FS 613 с

Р-ри 2x600x1300мм

Производителност 60 -
120т./24ч.

Тегло 10550

81,2 400V;

50/60HZ

1

12.1
Хладилен

водоохлаждащ

агрегат

Капацитет за
охлаждане на олио

50/24ч.

30 400V;

50/60HZ

1

9.4 Винтов компресор
ALMIG F-Drive 30

Производителност
6m3/min (8 atm)

30

380V;
50*60 Hz

1

9.2 Филтър за
винтеризирано

сл.масло

Модел VF12.16.23

Капацитет 30 т/24ч

1

14.1
Автоматична

машина за
раздуване на

бутилки модел
COMBI 400

Напълно

автоматизирана,

Производителност-4000бр/ч

66 1

8.1.2 Лющачен агрегат
за семе АЛС 80 Производителност 80т./24ч

11.7 380V;
50*60 Hz

1

16.2 Стелажна система
за палетни товари и

ел.стакер EP EST
122

Капацитет 66 бр.
Палети, 3 етажа , 22

палети/етаж

1

Резервоари за
растително масло

Капацитет на 1
бр.резервоарУ=499мЗ

3

Телескопичен
товарач JCB 560-80

AGRI SUPER

Т овароподемност
бОООкг.

130 к.с. 1

Главните опасности за обслужващия предприятието персонал произтичат от характера
на производството - работа с флуиди с висока температура - пара и обработвано масло;
работа с флуиди създаващи хлъзгави петна при евентуално попадане на пода - масло,
соапщок;  високи  температури  в  производствените  помещения,  шум  и  вибрации.
Всички машини и съоръжения, както и движещите се части към тях са обезопасени от
фирмата производител. Компановката  на технологичното  оборудване е  съобразена с
изискванията  за  лесно,  удобно  и  безопасно  обслужване.  Във  връзка  с  това всички
машини и съоръжения се обследват веднъж годишно по отношение на техническата
безопасност. Периодично се извършва гресиране на всички задвижващи части. По -
голяма част от технологичните инсталации и възли са затворени системи и от тях не
могат да изтичат флуиди.

1.2  Инвестиционното  предложение  (ИП)  е  свързано  и  с  изграждането  на  наземна
фотоволтаична  електроцентрала  (ФЕЦ)  за  производство  на  електроенергия  от
възобновяем  източник  (слънчева  радиация).  Процесът  на  производство  на
електроенергия от фотоволтаичен генератор се състои в преобразуването на слънчевата
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радиация  в  електрически  ток  с  помощта  на  фотоволтаични  модули  и  инвертори.
Инвестиционното  предложение  е  в  съответствие  с  нормативните  изисквания  за
Р.България на следните нормативни документи: 

 Закон за устройство на територията – посл. изм. ДВ. бр. 61 от 11 Август 2015г.,
посл. изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.

 Наредба  №  3  /  9.06.2004г.  за  устройство  на  електрическите  уредби  и
електропроводните линии.

  Наредба  №  14  от  15.06.2005  г  за  технически  правила  и  нормативи  за
проектиране,  изграждане  и  ползване  на  обектите  и  съоръженията  за
производство,  преобразуване,  пренос  и  разпределение  на  електрическата
енергия.

 Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар;

 Наредба  №  8  за  правила  и  норми  за  разполагане  на  технически  проводи  и
съоръжения в населени места;

 Правилник  за  безопасност  и  здраве  при  работа  по  електрообзавеждането  с
напрежение до 1000 V;

  Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

 Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия
на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

 Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити

пространства.

Становище с изх. №ПВИ-2424/08.12.2021г. за присъединяване на обект за производство
на  електрическа  енергия  към  електроразпределителната  мрежа,  издадено  от
„Електроразпределение Север“ АД. ФЕЦ ще бъде разположена върху 10 000 кв. м.(10
дка) в ПИ с идентификатор 58222.496.30 собственост на възложителя.

Фотоволтаичната  централа обект на инвестиционното намерение е предназначена за
производство на електроенергия посредством директното преобразуване на слънчевата
енергия в електрическа. Основните компоненти от които е изградена системата са:

 фотоволтаични (PV) модули;

 мрежови инвертори;

 кабелна мрежа.

За осъществяване на нормалната работа на ФЕЦ се разработват следните електрически
инсталации:

 кабелна  мрежа  НН  (постояннотокова  DC  страна)  за  връзка  между
фотоволтаичните модули и образуването на PV стринг;

9
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 кабелна  мрежа  НН  (DC)  за  връзка  между  фотоволтаичните  стрингове  и
инвертори;

 променливотокова  ел.инсталация  (Аф,  включваща:  разпределително  табло  с
необходимата апаратура за защита и контрол (РТ), кабелна мрежа НН за връзка
между инверторите и РТ;

 Заземителна и Мълниезащитна инсталации;

 система за мониторинг.

Фотоволтаичната електроцентрала се състои от 2 200 фотоволтаични модула с мощност
от  по  450  Wp.  Техническите  данни  на  фотоволтаичните  модули  са  показани  в
приложенията  към  проекта.  За  изграждането  на  инсталацията  могат  да  бъдат
използвани  и  аналогични  на  посочените  фотоволтаични  модули.  Модулите  са
подредени в групи (стрингове) от по 15 и 16 последователно свързани модула. Към
всеки инвертор се свързват определен брой групи модули. Организация на стринговете
както  и  в  приложения  кабелен  журнал за  DC кабели  от  всеки стринг до Инвертор.
Предвидените мрежови инвертори са модел Huawei SUN2000 100KTL-M1, с номинална
изходна  (АС)  мощност  от  100,0  kW.  Общата  електрическа  мощност  на  централата
отдавана в  мрежата е  700,0 kW получена от 7 инвертора по 100 kW. Входовете  на
инверторa са защитени от пренапрежение чрез вградени в инвертора постояннотокови
и променливо токови аресторни защити.  Изхода на  инверторите е  защитен  в  РТ на
БКТП  посредством  стопяем  предпазител  200А  за  инвертор  100  kW  и  променливо
токова аресторна защита.

Кабелна мрежа НН (DC) за връзка между PV модулите в стринг

Свързването на отделните модули един към друг в стринг се осъществява посредством
готови  връзки  на  модулите  (фабрично  модулите  имат  кабели,  завършващи  с
конектори).

Кабелна мрежа НН (DC) за връзка между PV модулите и инверторите

Свързването  на  отделните  стрингове  към  инвертора  се  осъществява  посредством
специален DC кабел с UV защита и двойна изолация, като горния слой издържа на UV
лъчение. Изолацията на кабела е от материал неразпространяващ горене. Използва се
кабел с напречно сечение 6 mm2, като за положителния полюс на стринга се използва
кабел  с  червен  цвят,  а  за  отрицателния  полюс на  стринга  се  ползва  кабел  със  син
(черен)  цвят.  При  използване  на  едноцветни  кабели  (с  черен  цвят)  задължително
полюсите се маркират. Кабелите са за външен, подвижен или неподвижен монтаж и са
устойчиви  на  атмосферни  влияния,  високи  и  ниски  температури  и  UV  радиация.
Кабелът се полага по перфорирана метална кабелна скара с капак 100х60 mm. (Лист
3/7: Организация на стринговете)

Кабелна мрежа НН за връзка между инвертора и разпределителното табло

Схемата на свързване на електрическата уредба е TN-C. Електрическите връзки между
инверторите и разпределително табло на ФВЕЦ в съществуващ ТП „Автобаза" ще се
извършат  с  многожилен  алуминиев  кабел  тип  САВТ  3x120+70mm2  и  САВТ
3x150+70mm2.  Изборът  на  сечение  е  направен  по  допустимо  токово  натоварване  и
проверен по пад на напрежение. Кабелът притежава двойна изолация от материал не
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разпространяващ горене.  Кабелите се изтеглят в гофрирани двуслойни PVC тръби с
външен диаметър 125 mm (вътрешен диаметър - 108 mm) положени в изкоп с размер
0,8 / 0,4 m (Лист 5/7: Кабели НН от Инвертори до РТ на БКТП). Преди полагането на
кабелите се прави външен оглед и се проверява състоянието на изолацията посредством
мегаомметър  с  напрежение  2500V.  При  полагането  на  кабелите  да  се  спазва
изискването на производителя на кабела, относно минималните радиуси на еднократно
огъване не по-малки от 15D и външна температура при полагане не по-малка от -5°С.
След полагането на кабелите ще се възстановят пътните и тротоарни настилки.

Разпределително табло

Основното  предназначение  на  Разпределителното  табло  е  да  свърже  в  паралел
променливотоковите  вериги  на  инверторите  в  една,  да  осигури  защита  на
електрическите вериги на ФВЕЦ от външни къси съединения, аварийни режими и да
осигури възможност за отделяне на ФВЕЦ от разпределителната мрежа при планови и
аварийно-ремонтни дейнности. Таблото е стоящ тип за монтан на под. Кабелите НН от
всеки инвертор се присъединяват на вертикални разединители NH2 400 А оборудвани
със стопями предпазители 200A крива gG. Предвидена е и променливотокова аресторна
защита  3P  за  схема  TN-C.  В  таблото  е  предвиден  монофазен  контакт  230V/16A за
осигуряване  на  допълнително  аварийно  захранване  при необходимост  -за  собствени
нужди, комуникационни устройства и т.н.

Заземителна инсталация

За  предпазване  на  обслужващия  персонал  от  допирни  напрежения  при  евентуален
пробив в изолацията е предвидено заземяване на всички метални нетоководещи части,
които нормално не са под напрежение, но могат да попаднат под такова. Предвидени са
всички  мероприятия  съгласно  изискванията  на  Наредба  №  3/09.06.2004г.  (УЕУЕЛ).
Заземителната  система  на  конструкцията  на  фотоволтаичните  модули  се  проектира
съгласно  БДС  EN  61730-1.  Металната  набивна  конструкция  за  монтаж  на
фотоволтаичните панели представлява естествен заземител. Отделните конструкции ще
бъдат обединени (свързани) в общ контур чрез поцинкована шина 40/4 mm. Отделно за
подобряване на заземлението в мястото на монтаж на Инверторите ще се забие 1 брой
поцинкован кол от профилна стомана 63/63/6 mm с дължина 1,5 m вертикално в земята
с горен край на 0,8 m от кота терен. Към така изградения контур ще се присъединят
корпусите на инверторите чрез жълто-зелен заземителен проводник ПВА2 1х25 mm2.
По  този  начин  ще  се  осигурят  еднакви  потенциали  за  всички  елементи  от
фотоволтаичната централа. Съпротивлението на заземителното устройство не трябва да
бъде по-голямо от 10 Ω, съгласно Наредба № 3 / 09.06.2004г. ,  през всяко време на
годината  и  независимо  от  специфичното  съпротивление  на  почвата.  В  случай,  че
съпротивлението  не  отговаря  на  горепосоченото  ще  се  наложи  набиване  на
допълнителни заземителни колове. За проверка на съпротивлението на заземителите на
токоотводите се предвиждат разглобяеми съединения (контролни клеми).

След изпълнение на заземителната инсталация и преди въвеждане в експлоатация на
обекта ще се извърши измерване от акредитирана лаборатория на съпротивлението на
заземителите и наличието на верига между заземителите и заземяваните елементи.

Мълниезащитна инсталация
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За  защита  от  преки  попадения  от  мълнии  се  предвижда  изграждането  на
мълниезащитна  инсталация.  Мълниезащитната  инсталация  ще бъде изпълнена  с  два
мълниеприемника  с  изпреварващо  действие  60  μs,  тип  AIDITEC  ADVANCE  60.
Мълниепремниците  ще се  монтират  на  мълниеприемни  мачти  с  височина  6  m,  при
което  се  осигурява  радиус  на  мълниезащитната  зона  (Rp)  87  m при второ  ниво  на
мълниезащита.  Токоотводите от мълниеприемниците до заземителите ще се изпълнят
от AlMgSi 05 - Ø 8 mm. Заземителите са поцинковани стоманени колове 63/63/6 mm,
разположени вертикално,  като горният им край е на дълбочина от 0,6 до 0,8 m под
повърхността на терена и дълбочина при набиване най-малко 1,5 m. Съпротивлението
на заземителното устройство не трябва да бъде по-голямо от 10 Ω, съгласно Наредба №
3 / 09.06.2004г. (ПУЕУ), през всяко време на годината и независимо от специфичното
съпротивление  на  почвата.  В  случай,  че  съпротивлението  не  отговаря  на
горепосоченото  ще  се  наложи  набиване  на  допълнителни  заземителни  колове.  За
проверка  на  съпротивлението  на  заземителите  на  токоотводите  се  предвиждат
разглобяеми  съединения  (контролни  клеми).  Заземителната  и  мълниезащитната
инсталации са отделени една от друга (между тях няма връзка). Това се прави с цел при
попадане на мълния да не се върне напрежение към главните разпределителни табла и
останалата  част  от  системата.  След  изпълнение  на  заземителната  и  мълниезащитна
инсталации и преди въвеждане в експлоатация на обекта да се извърши измерване от
акредитирана лаборатория на съпротивлението на заземителите и наличието на верига
между заземителите и заземяваните елементи.

Система за мониторинг

В централата ще бъде реализирана информационна магистрала, чрез която може да се
извършва диагностика, управление, събиране и архивиране на данните на системата.
Всеки инвертор е снабден с комуникационен блок, чрез който се предават данни за
неговата  работа  по  информационна  магистрала  тип  BUS,  към  която  е  свързано
архивиращо  устройство  за  данни  (SmartLogger3000).  Връзката  се  осъществява  по
стандарта  RS  485,  посредством  комуник.  кабел  тип  усукана  двойка.  Системата  за
мониторинг  позволява  да  бъдат  реализирани  голямо  разнообразие  от  настройки  за
управление на ФЕЦ, както  и контролиране  на произведената  енергия,  насочена  към
електроразпределителната мрежа.

b) взаимовръзка  и  кумулиране  с  други  съществуващи  и/или  одобрени
инвестиционни предложения;

Инвестиционното  предложение  за  модернизация на предприятие за производства на
растителни масла с цел повишаване на производствения му капацитет и изграждане на
автономна  фотоволтаична  централа  с  мощност  до  999,0  kWр,  ще  се  реализира  в
собствен  поземлен  имот  на  възложителя  „Плиска  ойл“  ООД   с  идентификатор
58222.496.30 по КК на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, с площ
на  имота  45312  кв.  м.  и  НТП:  „За  друг  вид  производствен  складов  обект“.
Инвестиционното предложение е част от площадката на  предприятие за производства
на растителни масла на „Плиска ойл“ ООД , за която е проведена процедура по глава
Шеста на ЗООС  Решение № ШУ– 31- ПР/04.07.2008г. Реализирането му предполага
комулативен  ефект  със  съществуващата  дейност  на  площадката.  Наличието  и
параметрите са разгледани детайлно за всеки компонент и фактор в следващите раздели
на настоящата информация. 
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       в) използване  на  природни  ресурси  по  време  на  строителството  и
експлоатацията  на  земните  недра,  почвите,  водите  и  на  биологичното
разнообразие;

По време модернизацията на инсталацията за производство на растително масло не се
предвижда както по време на монтажа, така и по време на експлоатацията  използване
на  природни  ресурси.  Питейна  вода  по  време  на  изграждането  и  по  време  на
експлоатацията  ще се ползва от водопроводната  мрежа на гр.  В. Преслав.  Обекта  е
водоснабден, за което има договор с В и К.

 Инвестиционното  предложение  (ИП)  е  свързано   с  изграждането  на  наземна
фотоволтаична  електроцентрала  (ФЕЦ)  за  производство  на  електроенергия  от
възобновяем източник(слънчева радиация). Няма да се използват природни ресурси по
време  на  строително–монтажните  работи.  Експлоатацията  на  фотоволтаичната
електроцентрала  предвижда  единствено  използване  на  слънчева  радиация  за
производство  на  електроенергия.  Не  се  предвижда  използване  на  други  природни
ресурси при експлоатацията  на  инвестиционнотопредложение,  в това число земните
недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие. Спецификата и мащабите на
ИП  не  предполагат  оказване  на  негативно  въздействие  върху  качеството  и
регенеративната способност на използваните природни ресурси.

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

При изграждането на ФЕЦ: Изкопните земни маси с код 17 058 04, които ще се
генерират по време на СМР, ще се събират и ще се използват отново за запълване на
изкопите. Останалата част ще се събират и предават на лица, притежаващи разрешение,
комплексно  разрешително  или  регистрационен  документ  по  чл.  35  от  ЗУО  за
съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата за
класификация на отпадъците. По време на СМР не се очаква да се генерират бетонни
отпадъци. Фундаментите са предварително изчислени и се изливат в кофражи. Всички
бетонни елементи над кота 0,00 се заготвят предварително в цех и пристигат готови за
монтаж  на  обекта.  Фотоволтаичните  панели  се  захващат  на  земни  анкери  и  готова
конструкция.   Не  се  предвижда  изпълнение  на  стоманобетонови  основи. При
реализацията на ИП и експлоатация на новите съоръжения се очаква генериране на
следните  отпадъци  с  код 16 02 14 и  17  04 11.  Всички  образувани  отпадъци  ще се
предават за оползотворяване/обезвреждане на външни лица притежаващи разрешение
по чл. 35, ал. 1 от ЗУО. 

В резултат от подмяната на съществуващите съоръжения от производителната
линия с нови  не се очаква да бъдат генерирани нови по вид отпадъци, различни от
тези,  за  които  дружеството  притежава  утвърдени  от  РИОСВ  работни  листи   за
класификация на отпадъците.

При експлоатацията на ФЕЦ не се очаква формирането на отпадъчни води: при
експлоатация на ФЕЦ не се използва вода и не се образуват производствени отпадъчни
води;  битово-фекални  отпадъчни  води  няма  да  се  образуват  т.к.  не  се  предвижда
обслужващ персонал постоянно ангажиран с поддръжка на ФЕЦ. Поддръжката ще се
извършва  периодично  от  оторизиран  персонал.  На  територията  на  ФЕЦ  не  се
предвиждат постоянни работни места.
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От производствената дейност на предприятието се формират 4 потока отпадъчни
води - производствени , охлаждащи, битово - фекални и дъждовни. Производствените
отпадъчни  води  се  формират  основно  от  цех  „Рафинерия"  при  промиване  на
производствени  машини  и  реактори,  от  процесите  хидратиране  и  неутрализация.
Производствени  отпадъчни  води  се  формират  частично  от  производството  при
извличане  на  масла и  парафини от  перлите.  За  пречистване  на  отпадъчните  води е
изградено ЛПСОВ - четирикамерен маслоуловител.  Първоначално отпадъчните води
попадат  в  първична  утаителна  камера,  където  се  извършва  първично
утаяване.  След  това  преминават  последователно  през  три  камери  на  утаяване  и
отделяне на леките фракции - растителни мазнини, като механично пречистване. Води
се редовен мониторинг и данните се нанасят в  Експлоатационен Дневник, цялостно
почистване на всяка отделна камера № I, 2, 3 и 4, се извършва на период от две седмици
или по-често при необходимост. Количеството на изпусканите средногодишни водни
количества са 12 990 м3.

Охлаждащи води се формират при Цех „Рафинерия”. Тези води се събират във вкопан
бетонов резервоар и се използват оборотно в производствения процес.
Битово  -  фекалните  отпадъчни  води,  формирани  от  санитарните  помещения  и
персонала,  се заустват в канализационната мрежа без пречистване.  Част от битово -
фекалните  отпадъчни  води  се  пречистват  през  ЛПСОВ на  предприятието,  заедно  с
производствените отпадъчни води.
Изградена  е  система  за  отвеждане  на  дъждовни  отпадъчни  води  от  покриви  на
производствената  и  административна  сграда  и  от  площадка  със  стабилизирана
настилка. 
След  пречистване  производствените  отпадъчни  води,  заедно  с  битово-фекалните  и
дъждовните,  посредством  площадкова  канализационна  мрежа,  се  събират  в  обща
събирателна  шахта.  От нея  смесения  поток  отпадъчни води посредством потопяема
помпа се транспортира към уличен колектор на Канализационна система на гр. Велики
Преслав.  Заустването  на  отпадъчните  води  в  селищна  канализация  се  извършва
съгласно  Договор  към  който  има  и  Приложение  с  индивидуални  емисионни
ограничения по определени показатели. 

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

Комфорта на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание
на  природни  образувания  и  географски  дадености  (релеф,  растителност,  водни
пространства, оптимална температура, влажност на въздуха и др). Това е субективното
чувство,  което  обкръжаващата  природна  среда  създава  у  човека  състояние  на
благополучие и спокойствие и обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност. 

Предвидените  технологии  са  модерни,  с  почти  нулево  въздействие  върху  околната
среда и човешкото здраве. Предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие
върху  биоразнообразието  в  посочения  район.  Инвестиционното  предложение  не
предполага вероятни значителни последици за околната среда и човешкото здраве.

Не  се  очаква  замърсяване  на  околната  среда  над  допустимите  норми,  разрешени  с
действащото  към  момента  екологично  законодателство.  Имотът,  предмет  на
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инвестиционното предложение, се намира в производствената  територия на община
Велики Преслав  извън населени места. 

Очакват се  единствено емисии на прах и отработени газове от транспорта ангажиран с
доставка  на  оборудването  в  района  на  площадката  на  „Плиска  ойл“  ООД.
Замърсяването ще е незначително, краткотрайно, временно и обратимо и локализирано
на територията на предприятието. Не се очаква вредно въздействие върху човешкото
здраве  и  дискомфорт  на  околната  среда. Ще  се  генерира  незначителен  шум  от
транспорта ангажиран с доставка на оборудването и персонала,  както и монтажните
дейности, които ще са в района на площадката на възложителя.

  Във връзка с изискванията на Регламент /ЕС/ № 517/2014 на Европейския парламент и
на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна
на Регламент /ЕО/ № 842/2006, Дружеството изготвя и  представя в РИОСВ - Шумен
отчет.  На  територията  на  площадката  има  инсталирани  и  функциониращи  2  броя
хладилни  системи  за  охлаждане  на  оборотна  вода,  работещи  с  фреон  R  407С.
Дружеството води редовно Досиета на системите с отразени в тях извършени проверки
за  течове.  Сервизното  обслужване  се  извършва  от  лице,  притежаващо  Документ  за
Правоспособност, изд. от ББК - машиностроене, гр. София.

Поставени са табелки на хладилните системи, съгласно изискванията на чл. 12, т, 3, в)
на Регламент /ЕС/ № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014
г. Съгласно изискванията на чл. 29 От Наредба № 1 от 17.02.2017 г, за реда и начина за
обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с
оборудване,  съдържащо  флуорсъдържащи  парникови  газове(ФПГ),  както  и  за
документирането  и  отчитането  на  емисиите  на  флуорсъдържащи  парникови  газове,
дружеството  е  въвело Досиета на всички хладилни инсталации по утвърдения формат
по Приложение № 3 към горецитираната Наредба.
Подмяната  на  охлаждащата  инсталация  с  нова-  Чилър и  експлоатацията  ѝ  ще  бъде
съобразена  с  изискванията  на  екологичното  законаделство,  свързано  с  дейностите  с
оборудване съдържащо ФПГ.
Източник  на  емисии  на  вредни  вещества  в  атмосферния  въздух  на  територията  на
обекта е изпускащо устройство на инсталирания в парова централа котел ПКМ — 4.
Същият е преустроен и има изградена предна камера за изгаряне на твърдо гориво -
слънчогледова люспа. За пречистване на формираните отпадъчни газове е изградено и
функционира пречиствателно съоръжение - циклон. Дружеството води задължителен
инструментален  контрол   за  определяне  съдържанието  на  прах,  NOx,  SO2  и  СО  в
отпадъчните газове формирани при работа на горивната инсталация.

  Модернизирането на технологичната линия за производство на растителни масла не е
свързано с нови точкови източници на емисии в атмосферния въздух, както и с нови
видове емисии във въздуха.

Съгласно  параграф  1,  т.  30-а  от  Закона  за  опазване  на  околната  среда  понятието
"дискомфорт" се определя като раздразнение и неудобства, създавани от факторите на
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околната среда, определени посредством проучвания в тази област.

Реализацията  на  инвестиционното  предложение   не  е  свързана  с  отделянето  на
наднормени емисии на вредни вещества (замърсяване) в атмосферния въздух и води,
водещи до поява на вредни въздействия върху околната среда и населението в района. 

Цялостната  оценка  на  инвестиционното  предложение  по  отношение  на  критериите
„комфорт" и „дискомфорт" е доста сложно поради липсата на количествени критерии и
нормативна база.

Въздействие  от  инвестиционното  предложение  върху  културното  наследство,
включително вследствие на произшествия или катастрофи не би следвало да се очаква.

Дава възможност за експертна преценка на значимостта на въздействието – дали е незначително или ниско. 

** Дава възможност да се реши дали значимостта на въздействието е ниска или средна.

Неблагоприят
ни

въздействия
Висока

Значителни  въздействия:  Въздействия  с
„висока“ значимост могат да нарушат функциите и
стойността на даден ресурс/ рецептор и да имат
по широкообхватни последствия. Тези въздействия
са  приоритетни  при  определяне  на  смекчаващи
мерки с цел предотвратяване или намаляване на
значимостта на въздействието.

Средна

Значителни  въздействия:  Въздействия  със
„средна“  значимост  представляват  видими  и
трайни  промени  в  съществуващото  състояние,
които могат да причинят вреди или деградация на
дадения ресурс/рецептор, макар че цялостната му
функция  и  стойност  не  се  нарушават.  Тези
въздействия са приоритетни при определянето на
смекчаващи  мерки  с  цел  предотвратяване  или
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Ниска

Видими,  но  незначителни  въздействия:
Въздействия  с  „ниска“  значимост  са  видими
промени в съществуващото състояние, изключват
се тези с естествен произход, които не се очаква
да причинят вреди или да нарушат функцията и
стойността  на  даден  ресурс/рецептор.  При  все
това  тези  въздействия  трябва  да  се  вземат  под
внимание  и  да  се  предотвратят  или  смекчат,

Незначителна

Незначителни въздействия:  Въздействия, които
са  неразличими  от  естествените  промени  на
средата  и  не  са  отличими  от  съществуващото
състояние.  Тези  въздействия  не  изискват
смекчаващи  мерки  и  не  са  от  значение  при
вземането на решения.

Таблица 2 - Определения за значимост на въздействието

Методиката  се  прилага  за  оценяване  на  неблагоприятните  въздействия  както преди,
така  и  след  смекчаващите  мерки  спрямо  всички  идентифицирани  въздействия.
Матрицата  за оценка на въздействието очертава основните насоки за определяне на
значимостта  на  въздействието.  Трябва  да  се  отбележи,  че  при  необходимост
съответната значимост на въздействието се определя гъвкаво, на базата на експертна
преценка и опит.

Оценката на въздействието на потенциалните въздействия е дадена в Таблица 3 в нея е
разглеждана  значимостта  на  най-значимите  въздействия  за  инвестиционното
предложение.

От  направеното  обобщение  и  оценка  на  въздействията  е  видно,  че
предвидените дейности по време на експлоатацията оказват незначително
въздействие върху човешко то здраве.
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Работеща
инсталацията
за
производство
на олио

Не  съществува
риск  от
безпокойство  на
жителите  на
населеното място

Местни
жители

Незначи-
телна

Ниска Ниска Използване  на
възможно  най
съвременните
пречиствателни
съоръжения

Незначи-
телна

Неработеща
инсталация
(почистване  и
поддръжка)

Не  съществува
риск  от
безпокойство  на
жителите  на
населеното място

Местни
жители

Незначи-
телна

Незначи-
телна

Незначи-
телна

Не  възниква
необходимост
от  смекчаващи
мерки

Незначи-
телна

Таблица 3 -  Оценка на потенциалните въздействия

Оценка значимостта на въздействието
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Матрицата и определенията за значимостта на въздействие са използвани при оценката
на  неблагоприятните  въздействия  от  Инвестиционното  предложение.  Въпреки  че
благоприятните въздействия от Инвестиционното предложение са идентифицирани в
настоящата  преценка,  те  не  са  оценявани  по  отношение  на  чувствителността  на
рецептора или степента на въздействието

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

Разглежданото инвестиционно предложение не би следвало да се класифицира
като  рисково  по  отношение  възникването  на  големи  аварии.  То  не  е  уязвимо  и
заплашено  от  генериране  на  недопустими  въздействия.  Поради  това,  вследствие  на
възникнали авариии няма вероятност да се генерира недопустимо въздействие върху
компонентите на околната среда и здравето на хората, както от възникване на аварии
извън територията така и дължащо се на аварии на площадката.

При извънредни ситуации с оценка на риска
За целите на настоящата преценка е направена оценка на риска (пряк и косвен)

за етапа на експлоатация, в зависимост от установените вредни фактори спрямо най-
близките обекти подлежащи на здравна защита. Методиката включва:

1.  Преценка на тежестта на вредите; извършва се по 3-степенна скала (малка,
тежка и много тежка);

2.  Преценка на вероятността от настъпване на вреда и/или щета; извършва се по
3-степенна  скала  (много  малка  вероятност,  вероятно  и  голяма  вероятност)  в  два
варианта  (за  бързо  настъпващи  опасни  събития/ситуации  и  за  продължително
действащи вредности);

3.  Оценка на риска. Използва се матрица, при която по хоризонтала са нанесени
нивата  на  елемента  тежест  на  вредата,  а  по  вертикала  -  елемента  вероятност  за
настъпване на вредата. Комбинацията от тези 2 елемента определя нивото на риска в 5-
степенна скала.

-  Нивото „Пренебрежим риск“ не изисква предприемането на допълнителни
профилактични мерки.

-  Нивото „Допустим риск“ съответства на минималните изисквания и норми за
безопасност.

-  Останалите  нива  („Умерен“,  „Голям“  и  „Недопустим  риск“)  изискват
предприемане  на  различни  мерки  за  снижаването  или  отстраняването  му,  вкл.
незабавно прекратяване на дейността при недопустим риск.

По  експертна  оценка,  установените  прогнозни  нива  на  риска  спрямо  най-
близките обекти подлежащи на здравна защита са както следва:

За периода на нормална (безаварийна) експлоатация:
2. а) За газообразните замърсители от транспорта (вътрешен и външен): тежест

-  малка,  вероятност  -  много  малка,  оценка  на  риска  -  пренебрежим  риск;  зона  на
въздействие - локално (на територията на площадката);

2. в) За прахообразните замърсители: тежест - малка, вероятност - много малка,
оценка на риска - пренебрежим риск; зона на въздействие - локално (на територията на
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площадката);
2. г)  За  шума  от  обслужващите  транспортни  средства,  технологичното

оборудване: тежест - малка, вероятност - много малка, оценка на риска - пренебрежим
риск; зона на въздействие - локално (основно на територията на площадката);

2. д) За отпадъчните води: тежест - малка, вероятност - много малка, оценка на
риска - пренебрежим риск; зона на въздействие – локално на територията на обекта.

При аварийна ситуация:
3. а) При инцидент: тежест - малка, вероятност - много малка, оценка на риска

- пренебрежим; зона на въздействие - локално (на място);
3.6)  При инцидент (пожар): тежест - тежка, вероятност - много малка, оценка на

риска - допустим; зона на въздействие - локално (на територията на площадката).
Въз  основа  на  гореизложеното  се  преценява,  че  нормалната  експлоатация  на

инвестиционното предложение:
1)  Няма  да  окаже  недопустимо  неблагоприятно  въздействие  върху

населението.
2)  Няма  да  окаже  недопустимо  неблагоприятно  въздействие  върху  други

обекти, подлежащи на здравна защита;
3)  Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху временно

пребиваващото население около площадката на инвестиционното предложение;
4)  Приложените  съвременни  технологични  и  технически  решения  при

изграждането на инсталацията, позволяват в процеса на нормалната му експлоатация да
се осигури защитата на потенциално засегнатото население.

По-долу  са  посочени  потенциални  негативни  въздействия  от  работа  и
инциденти, които биха повлияли върху човека и околната среда, както и необходимите
мерки за предотвратяване на това въздействие.

Дружеството  има  разработен  вътрешен  авариен  план.  В  него  са  описани
необходимите действия, които се предполага да бъдат предприети при възникване на
вероятни критични ситуации. 

При  нормална  експлоатация   не  съществуват  технологични  предпоставки  за
значителни залпови емисии на замърсители по пътя на въздуха, водата и почвата.

 В съответствие  с  изискванията  на  Регламент на  Европейската  общност (ЕО)
1907/2006 г„ който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС) и Регламент (ЕО) 1272/2008
(CLP) дружеството изпълнява задълженията си на “потребител по веригата“. 

В технологичния процес на дружеството основно се използват: натриев хлорид,
фосфорна  киселина,  натриев  хидроксид,  белилна  пръст  и  перлит.  На  площадката
дружеството   са  налични  информационните  листи  за  безопасност  /ИЛБ/  на
използваните  химични  вещества  и  смеси,  същите  са  актуализирани  във  връзка  с
изискванията на Регламент 1907/2006 REACH и Регламент/ЕО/№ 1272/2008 г. /CLP/ за
всички съхранявани и употребявани химични вещества. 
            Дружеството  е  изготвило  инструкции  за  безопасна  работа  и  безопасно
съхранение на опасни химични вещества във връзка с изискванията на Наредба за реда
и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и оценка на безопасността
на съхранение на опасни химични вещества и смес и съгласно утвърдения формат по
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Заповед на Министъра на ОСВ по реда на Наредбата за реда и начина за съхранение на
опасни химични вещества и смеси.
            Изготвена е и  оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за
екологични щети и за случаите на причинени щети, по отношение на всички дейности
по  Приложение  №1,  към  чл.3,т.1  от  ЗОПОЕЩ  съгласно  чл.  3  от  Наредба  №1  от
29.10.2008 г.
            Обособени са помещения за съхранение на използваните химични вещества
и смеси: В склада за съхранение на химични суровини са обособени две отделни зони, с
ограничен достъп за съхранение на фосфорна киселина и натриев хидроксид, обградени
с телена ограда и заключени. Освен тези две зони са налични и зони за съхранение на
перлит, белилна пръст и натриев хлорид; В цех  пресов е обособена междинна зона за
съхранение на перлит. В цех „Рафинерия“ е обособена зона за временно съхранение на
натриев хлорид за непосредствена употреба в производствената дейност.  Химичните
вещества и смеси се съхраняват в оригинални опаковки с ненарушена цялост; налични
са необходимите сорбиращи материали във връзка с евентуални разливи; осигурена е
естествена  вентилация  на  складовите  помещения,  поставени  са  указателни  табели,
указващи категорията на опасност на съхраняваните химикали във всички складове за
съхранение на химични вещества и смеси, съгласно нормативните изисквания.
Риск  от  големи  аварии  и/или  бедствия,  свързани  с  инвестиционното
предложение:
  Видът, характерът и мащабът на монтажните дейности не създават предпоставки
за  възникване  на  големи  аварии  и/или  бедствия,  поради  което  се  смята,  че  не
съществува риск от поява на такива събития, пряко свързани с реализирането на
инвестиционното предложение. Съществуват рискове от малки инциденти, които
са  пряко свързани с вида на  извършваните  дейности  (транспортни,  монтажни и
т.н.).  Основно рисковете за работниците са свързани с възможността за трудови
злополуки  и  травматизъм,  вследствие  на  нарушаване  на  изискванията  за
безопасност, нарушаване на правилата за работа с механизацията и съоръженията и
повреди на съоръженията,  транспортната техника ангажирана с доставките и др.
Рискове  за  здравето  на  работниците  съществуват  и  от  въздействието  на
специфични фактори, свързани с вида на конкретната изпълнявана дейност: прах,
шум,  вибрации,  изгорели  газове  от  транспортната  механизация,  които  са
незначителни.
         Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти, както по време
на  провеждане  на  монтажните  и  организационни  работи,  така  и  по  време  на
експлоатацията. В периода на монтажните дейности и по време на експлоатацията
операторът на инсталацията ще прилага правила за безопасна работа и превенция
на аварийните ситуации. Всеки един работник допуснат да извършва определени
дейности,  свързани  с  реализация  на  инвестиционното  предложение  ще  бъде
инструктиран  за  безопасното  изпълнение  на  работата,  която  ще  изпълнява  на
площадката.  Всеки  един  работник  допуснат  да  извършва  определени  дейности,
свързани с реализация на инвестиционното предложение по изграждане на ФЕЦ на
площадката на възложителя ще бъде снабден с необходимите му лични предпазни
средства. СМР ще се извършват само с изправна транспортна техника и повдигаща
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механизация  като  стриктно  се  спазва  определеният  технологичен  режим  за
намаляване на количеството отделени емисии (отпадъчни газове) и нивата на шум
на  който  е  подложен  обслужващият  го  персонал.  При  неподходящи
метеорологични условия и влошени климатични показатели като обилни валежи,
много високи и много ниски температури строително-монтажните работи временно
ще бъдат преустановени. За площадката на „Плиска ойл“ ООД   има разработен
Авариен  план,  в  който  са  идентифицирани  възможните  природни  бедствия  и
възможни производствени аварии.  Разработени са  планове за  гасене  на  пожари,
както и при възникване на земетресения, наводнения, аварии. При възникване на
природно бедствие като земетресение, наводнение и пр. или пожар стриктно ще се
спазват изискванията му. Няма данни да се очаква повишен риск от възникване на
инциденти  при  извършване  на  СМР и  експлоатация  на  ФЕЦ на  площадката  на
възложителя.  Спецификата  на  ИП  за   „Модернизация  на  предприятие  за
производства на  растителни  масла  с  цел  повишаване  на  производствения  му
капацитет и изграждане на автономна фотоволтаична централа с мощност до 999,0
kWр“  не предполага риск от големи аварии и инциденти по време на извършване
на СМР по изграждането и експлоатацията на ФЕЦ.

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.

             Факторите на жизнената среда, по смисъла на § 1,т. 12  от
допълнителните  разпоредби на Закона за здравето, са:

 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;

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

 йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и 
обществените сгради;

 нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, 
обществените сгради и урбанизираните територии;

 химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено 
предназначение;

 курортни ресурси;
 въздух.

По-долу  са  разгледани  потенциалните  неблагоприятни  въздействия  върху
факторите на жизнената среда и рисковете за човешкото здраве. 

Води, предназначени за питейно-битови нужди;
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В  близост  до  площадката  няма  води,  които  се  използват  за  питейно-битово
водоснабдяване или минерални води. Площадката не попада в обхвата на пояс I или
пояс  II  на  санитарно-охранителни  зони  на  водоизточниците  и  съоръженията  за
питейно-битово  водоснабдяване  и  около  водоизточниците  на  минерални  води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Води, предназначени за къпане;
Инвестиционното  предложение  не  е  свързано  с  въздействие  върху  води,

предназначени за къпане.
Минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични,

лечебни или за хигиенни нужди.
Площадката не попада в обхвата на пояс I, II или III на санитарно-охранителни

зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди Инвестиционното предложение не е свързано с въздействие върху
води,  предназначени  за  къпане.  Минерални  води,  предназначени  за  пиене  или  за
използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди. 

В  обекта  е  въведена  система  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  с
инструкции и отговорни лица, с оглед избягване на аварии. Факторите на работното
място ще бъдат оценени и измерени, при необходимост ще бъдат взети коригиращи и
превантивни мерки.

Като се вземи предвид, че в предприятието за питейно-битово и противопожарно
захранване  се  използва  вода  от  водопроводната  мрежа на  гр.  Търговище,  ще бъдат
избегнати възможно в най-голяма степен рисковете за човешкото здраве.

Чистота на въздуха - В производствените помещения няма свободно отделяне
на прах и вредни вещества.

Шум и вибрации -  Нивото на  шума от  площадката  в  мястото на  въздействие
зависи от:  нивото на  шума на  източниците  на шум и техния брой;  разстоянието  от
източника;  затихването на шума (според типа на земната повърхност);  наличието на
стени и сгради и др. по пътя на разпространение на звука; метеорологични условия като
температурна инверсия и градиенти; абсорбцията на атмосферата и др. На територията
и в близост до инвестиционното намерение няма обекти подлежащи на здравна защита,
поради което не съществува и риск за човешкото здраве.

Показателите за шум и граничните стойности са регламентирани с Наредба № 6
от 26 юни 2006 г.  за  показателите  за  шум в околната  среда,  отчитащи степента  на
дискомфорт  през  различните  части  на  денонощието,  граничните  стойности  на
показателите  за  шум  в  околната  среда,  методите  за  оценка  на  стойностите  на
показателите  за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението
(Обн. ДВ. Бр.58 от 18 Юли 2006 г.), издадена от Министерство на здравеопазването и
Министерство на околната среда и водите.

Химични  фактори  и  биологични  агенти  в  обектите  с  обществено
предназначение; Неблагоприятно  въздействие  върху  фактор  на  жизнената  среда
„химични фактори и биологични агенти, в обекти с обществена предназначение” няма,
тъй  като  ИП  няма  да  се  реализира  в  обекти  с  обществено  предназначение,  нито
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площадката  е  в  близост  до  такива  обекти,  поради  което  не  съществува  и  риск  за
човешкото здраве.

Йонизиращи  лъчения  в  жилищните,  производствените  и  обществените
сгради; Характерът на ИП не попада в обхвата на обекти с източници на йонизиращи
лъчения (алфа- и бета-частиците,  гама-лъчите,  електроните,  позитроните,  протоните,
рентгеновите  лъчи,  неутроните,  тежките  йони  и  др.  естествени  и  изкуствени
радиоактивни източници).

Нейонизиращи  лъчения  в  жилищните,  производствените,  обществените
сгради  и  урбанизираните  територии; Характерът  на  ИП  не  попада  в  обхвата  на
обекти с източници на нейонизиращи лъчения (съоръжения, проектирани за предаване
на радиосигнали – базови станции на мобилните оператори и радиопредавателни кули).

Курортни  ресурси; Неблагоприятно  въздействие  върху  фактор  на  жизнената
среда  „курортни  ресурси”  няма,  поради  което  не  съществува  и  риск  за  човешкото
здраве.

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще
съществува само в периода на реализация на ИП в имота и ще касае само работещите
на обекта. Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето
на работещите: работа на открито с непостоянен микроклимат, замърсяване на въздуха
с прахови частици и ауспухови газове от бензинови и дизелови двигатели; физическо
натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани с използването на машини и
др.; риск от падания, травми и злополуки при неспазване на безопасни условия на труд.

Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите  от
възложителя фирми, в т.ч. и изпълняващи специализирани монтажни работи. Същите
ще  имат  временен  характер,  като  рискът  се  оценява  като  нисък  до  приемлив.
Използването  на  лични  предпазни  средства  (противопрахови  маски,  каски,  работно
облекло и обувки), 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.

Потенциален  риск  за  здравето  на  работещите  в  обекта,  практически  не
съществува  при  спазване  на  регламентираните  изисквания  за  безопасни  условия  на
труд.

Реализирането  и  експлоатацията  на  инвестиционното  предложение  не
оказват неблагоприятно въздействие върху нито един от факторите на жизнената
среда, изброени по-горе и съответно не крият рискове за човешкото здраве.

2.  Местоположение  на  площадката,  включително  необходима  площ  за
временни дейности по време на строителството.

      „Плиска ойл“ ООД е разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор
идентификатор 58222.496.30 по КК на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав,
обл. Шумен, „Промишлена зона“, с площ  на имота 45312 кв. м. и НТП: „За друг
вид производствен складов обект“. 
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Площта  на  имота  е  достатъчна  за  да  обезпечи  строителните  и  експлоатационни
дейности. Необходимата площ за временни дейности по време на строежа на ФЕЦ 10
кв.м. на които ще се разположат временно материалите до тяхното влагане. 

 
Координати на обекта (WGS84) 

N 43°10'17.0" , (X 43.171390)

E 26°50'03.6" , (Y 26.834322)

За увеличаването на капацитета на инсталацията за производство на олио не е
необходима площ за временни дейности.

Местоположение на площадката

Община Велики Преслав  е разположена в югозападната част на област Шумен.
С площта си от 277,626 km2 е 7-а по големина сред 10-те общините на областта, което
съставлява 8,19% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

на север и изток – община Шумен;

на югоизток – община Смядово;

на юг – община Върбица;

на запад – община Търговище, област Търговище

             Релефът на общината е равнинен, хълмист и ниско планински, като територията
ѝ попада в южните части на Източната Дунавска равнина и северни части на Източния
Предбалкан.  В  северните,  североизточните  и  източните  части  на  община  Велики
Преслав се простират съответно югозападните и северозападните части на Шуменското
поле и Смядовското поле. В най-източната част на общината, източно от село Златар е
разположена „опашката“ на малкия язовир „Кълново“ и в него се намира минималната
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височина от 73 m н.в. на община Велики Преслав. В най-северната част на общината, на
границата с община Шумен попада южната част на Шуменското плато. На границата с
община Шумен е разположена най-високата му точка връх Търнов дял (Търнов табия,
501,9 m). По югозападните периферии на двете полета преминава условната граница
между Източната Дунавска равнина и Източния Предбалкан. На запад и северозапад от
пролома на река Голяма Камчия в пределите на общината попадат част от северните
склонове на Преславска планина. В нея, на границата с община Върбица се издига най-
високата ѝ точка – връх Голяма Въшкадалница 723,4 m, която е и най-високата точка на
общината.  Югоизточно  от  пролома  на  територията  на  община  Велики  Преслав  е
разположена северозападната,  най-висока част на Драгоевска планина,  която също е
част от Източния Предбалкан. Най-високата ѝ точка връх Отъка 608,7 m е разположен
на около 3кm югозападно от село Драгоево.

Основна водна артерия на общината е река Голяма Камчия, която протича през нея от
югозапад на североизток с част от средното си течение. Реката навлиза на територията
на община Велики Преслав 2 km. след като изтече от големия язовир Тича и протича в
дълбока  проломна  долина  между  Преславска  планина  на  северозапад  и  Драгоевска
планина на югоизток. Южно от град Велики Преслав излиза от пролома и навлиза в
югозападната част на Шуменското поле. Минава последователно покрай град Велики
Преслав и село Миланово, югозападно от село Хан Крум завива на изток и напуска
пределите на общината.  На територията на общината  река Голяма Камчия получава
отляво най-големия си приток река Врана, която протича през нея с най-долното си
течение. Климатът е умерено-континентален. Средногодишната температура е между 9
°C и 11,5 °C. Средногодишните валежи са 650 mm. Община Велики Преслав е бедна на
полезни изкопаеми. На територията ѝ се експлоатират две находища на варовик – край
селата Драгоево и Троица.

Местоположение на гр. Велики Преслав
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През общината преминават два участъка от Железопътната мрежа на България с обща 
дължина 21 km.

 В северната част на общината, от северозапад на югоизток, на протежение от 
14,1 km – участък от трасето на жп линията София – Мездра – Горна Оряховица
– Шумен – Каспичан – Варна; 

 На протежение от 6,9 km – цялото трасе на жп линията от село Хан Крум до 
град Велики Преслав. 

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на 
България с обща дължина 45,7 km:

 участък от 17,5 km от Републикански път I-7 (от km 129,9 до km 147,4);

 началният участък от 9,7 km от Републикански път II-74 (от km 0 до km 9,7);

 последният участък от 18,5 km от Републикански път III-7302 (от km 6,7 до km 
25,2).

        Имотът,  предмет  на  инвестиционното  предложение  не  попада  в  защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии /Дв бр. 133/1998г., доп. и
изм./  и не засяга защитени зони /ЗЗ/ съгласно Закона за биологичното разнообразие
/ЗБР,  Дв бр.  77/2002г.,  доп.  и  изм./   Най – близко разположената  ЗЗ е  BG 0000501
„Голяма Камчия“ за опазване на природните местообитания /приета от Министерски
съвет  с  Решение  №122/02.03.2007г.,  ДВ  бр.  21/09.03.2007г.;  изменено  Решение
№615/02.09.2020г. на МС, ДВ бр. 79/08.09.2020г./, намираща се на отстояние от около
290м. от имотът, в който ще се реализира ИП.  С реализацията на инвестиционното
намерение не се засягат елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти,
подлежащи на здравна защита,  и територии за  опазване  на  обектите  на  културното
наследство  и  санитарно  –  охранителни зони около водоизточници  и  съоръжения  за
питейно  –  битово  водоснабдяване  и  около  водоизточници  за  минерални  води,
използвани за питейни и хигиенни нужди и др. 

         В границите на обекта и до него няма исторически и археологически паметници и
обекти  подлежащи  на  здравна  защита.  За  имотите  няма  данни  за  наличието  на
регистрирани  обекти  на  културно-историческото  наследство.  Не  се  очаква
трансгранично въздействие от реализацията и експлоатацията на обекта По време на
реализацията и експлоатацията на централата ще се използва съществуваща в района
пътна инфраструктура, без да се извършва промяна в нея. като не се предвижда нова
или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

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.

Предмет на настоящото уведомление за инвестиционно намерение е:
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3.1 „Модернизация на предприятие за производства на растителни масла с цел
повишаване на производствения му капацитет“

Съоръженията,  в  които  се  очаква  да  са  налични  опасни  вещества  от
приложение № 3 към ЗООС.

          Реализацията  на  ИП няма  да  доведе до: наличие  на  нови или промяна  в
съществуващите опасности и рискове от възникване на големи аварии в предприятието
или на нови застрашени обекти или компоненти на околната среда; необходимост от
изменение  на  съществуващи  или  разработване  и  прилагане  на  нови  управленски,
организационни  и/или  технически  мерки  за  предотвратяване  на  големи  аварии  в
предприятието  или  за  ограничаване  на  последствията  от  тях  във  и/или  извън
територията на предприятието; изграждане и/или въвеждане в експлоатация на нови
съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС;
промяна  на  съществуващите  или  планиране  на  нови  дейности,  процеси  и/или
техники,  при които  са  налични опасни вещества  от  приложение  № 3 към ЗООС,  в
самостоятелен вид и/или в състава на химични смеси,  в експлозивни изделия и/или
под  формата  на  отпадъци; промяна  в  списъка  и/или  класификацията  на  опасните
вещества  от  приложение  № 3 към ЗООС,  налични  в  предприятието,  което  води до
промяна в идентифицираните опасности от възникване на големи аварии; промяна в
класификацията на предприятието.

3.2 Изграждане на ФЕЦ
През последните години все по належаща става необходимостта от замяна на

използването на фосилните горива за производство на електроенергия. Хората както в
Европа така и по света усещат все по-усезаемо негативното въздействие от промените в
климата – в последните години се сблъскваме с повече случаи на суша, силна жега,
поройни  дъждове,  наводнения  и  свлачища.  Други  последствия  са  свързани  с
повишаване на морското ниво и на киселинността на световния океан и с изчезването
на  растителни  и  животински  видове.  Една  от  налагащите  се  тенденции  в
електропроизводството с цел предотвратяване и смекчаване на климатичните промени
е използването на слънчевата енергия за получаване на електричен ток. Експлоатацията
на  ФЕЦ  има  благоприятно  въздействие  върху  околната  среда  с  оглед  нулевия
въглероден  отпечатък  на  произведената  електрическа  енергия  в  сравнение  с
традиционното  производство  чрез  изгаряне  на  изкопаеми  горива.  Превръщайки
слънчевата светлина в електричество ФЕЦ използва ресурс с неограничен потенциал.
Самата система и компонентите й са зависими от технологичното развитие. Като се има
в  предвид  ускореното  развитие  на  технологиите,  цените  на  компонентите  на  ФЕЦ
бележат постоянен спад, въпреки увеличаващото се търсене. Използването на ресурси
от възобновяеми енергийни източници е част от енергийната стратегия и политика в
РБългария.  Освен  намаляване  на  енергийната  зависимост  на  внос  на  енергия  и
енергоносители  индустрията  на  получаване  на  енергия  от  възобновяеми  енергийни
източници  значително  допринася  за  опазване  на  околната  среда,  привличане  на
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инвестиции  и  др.  Тъй  като  енергията  от  фотоволтаици  може  да  се  произвежда
навсякъде  и  в  малък  мащаб,  тя  осигурява  енергийна  независимост  на  национално,
местно и индивидуално ниво. Поради тази причина, тя има директен и положителен
ефект върху енергийната независимост на и сигурността на доставките.  Енергийната
независимост  става  фактор  е  нарастващо  значение  за  икономическата  стабилност  и
политическата сигурност.

Фотоволтаичната  инсталация  е  производител  на  електрическа  енергия  с  използване  на
възобновяемия  източник  -  слънчевата  радиация.  Процесът  на  производство  на
електроенергия от фотоволтаичен генератор се състои в преобразуването на слънчевата
радиация  в  електрически  ток  с  помощта  на  фотоволтаични  модули  и  инвертори.
Фотоволтаичната  електрическа  централа  се  състои  от  фотоволтаична,  инверторна  и
мрежова  част,  връзките  между  които  се  осъществяват  посредством  електрически  и
информационни  кабели.  Фотоволтаичната  част  ще  се  състои  от  общо  2  200  броя
фотоволтаични  модули,  с мощност от по 450  Wp,  като  техният  брой  и  номинална
мощност  съответстват  на  общата  предвидена  инсталирана  мощност.  Монтажът  на
модулите ще се извършва върху метални конструкции, фиксирани към терена в редици,
така че да се осигури достатъчно място между тях за обслужването им. За постигане на
оптимално  ниво  на  напрежение,  фотоволтаичните  модули  ще  бъдат  монтирани  в
стрингове  (последователно  свързани  модули).  Предвидените мрежови инвертори са
модел Huawei SUN2000 100KTL-M1, с номинална изходна (АС) мощност от 100,0 kW.
Общата електрическа мощност на централата отдавана в мрежата е 700,0 kW получена
от 7  инвертора по 100,0  kW.  Кабелите,  таблата  и  апаратурата  в  тях  притежават
сертификат,  че са изработени от трудногорими материали. Носещата конструкция на
модулите е изработена от поцинковани стоманени профили. Свързването на модулите е
посредством  специални  конектори,  осигуряващи  максимална  защита  по  време  на
експлоатация и монтаж. Фотоволтаичните модули преобразуват слънчевата радиация в
електрическа енергия. Принципът на действие се основава на фотоволтаичния ефект,
който е вътрешно кристален за модулите процес. Генерираното напрежение и ток са
постоянни(прави),  което  обуславя  ниски  нива  (или  отсъствие)  на  електромагнитни
въздействия.  Така  преобразуваната  енергия  във  вид  на  постоянен  ток  постъпва  в
инверторната  част  на  ФЕЦ,  където  се  преобразува  в  променлив  ток  с  параметри
съответстващи на параметрите на приемащата електрическа мрежа. Експлоатацията на
фотоволтаичната  централа  от  възложителя  не  предвижда  обособяване  на  постоянни
обслужващи работни места. Предвижда се дистанционно наблюдение на работата на
съоръженията и редовна профилактика и поддръжка включваща двукратно почистване
на фотоволтаичните модули за година. Фотоволтаичната инсталация/централа работи
изцяло  автономно-сутрин  при  увеличение  на  слънчевото  греене  тя  се  активира
автоматично,  като  вечер  се  изключва.  Снабдена  е  със  системи  за  дистанционен
телеконтрол  и  управление  за  работата  и  не  е  необходим  оперативен  персонал  на
площадката.
           Фотоволтаичната инсталация ще бъде монтирана върху прилежащ терен на
възложителя и ще бъде присъединена към мрежата на „Електроразпределение Север“
АД, без необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура -  пътища,
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електропроводи.

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

Инвестиционното намерение е за действащо предприятие.  Площадката, в която
ще  се  реализира  инвестиционното  намерение  на  възложителя  „Плиска  ойл“  ООД
обхваща  поземлен  имот  с  идентификатор  58222.496.30  находящ  се  в   гр.  Велики
Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, „Промишлена зона“,  с площ  на имота
45312 кв. м. и НТП: „За друг вид производствен складов обект“.   Имотът в който е
разположена инсталацията е присъединен към техническата инфраструктура. 

При реализацията на ИП няма да се реализират инфраструктурни дейности които са
включени в Приложение № 1 или № 2 от ЗООС, тъй като имота е свързан с пътната
инфраструктура посредством асфалтиран път.

5.  Програма  за  дейностите,  включително  за  строителство,  експлоатация  и
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Предвижда се реализацията на инвестиционното предложение да се извърши на 
следните етапи:

Одобряване на инвестиционното предложение;
Изготвяне на инвестиционни проекти;
Одобряване на проектите и издаване на разрешение по реда на Закона за
устройство на територията;
Уведомяване  на  компетентният  орган  за  планираните  промени  и
провеждане на процедури;
Реализиране на промените и въвеждане в експлоатация.

              Изпълнението на всички етапи ще бъде съобразено с изискванията  на
действащото  към момента  законодателство  в  Р  България,  както  и  с  предписанията,
дадени от компетентните органи.

             Към момента на  изготвяне  на  настоящата  информация за  преценяване
необходимостта от ОВОС дружеството не планира прекратяване на дейността, предмет
на  инвестиционното  предложение. Експлоатационният  период  се  определя  от
амортизацията  на  техниката.  При  сегашните  условия  може  да  се  предположи,  че
извеждането от експлоатация на предприятието ще се наложи след около 30 години.

След  закриване  на  дейността  на  обекта  ще  се  извърши  премахване  на  сградите  и
инсталациите и възстановяване на терена. Последващото използване на терена ще бъде
определено  в  зависимост  от  начина  на  зониране  на  територията  към  момента  на
настъпване на събитието, конкретната инвестиционна инициатива и пазарния интерес
на обществото.

Инвестицията  е  с  дългосрочна  перспектива  за  развитие  и  не  се  предвижда
закриване  на  обекта.
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6. Предлагани методи за строителство.

6.1  Предвижда  се  в  процеса  на  реализацията  на  инвестиционното  предложение  за
модернизация на предприятие за производства на растителни масла с цел повишаване
на  производствения  му  капацитет  да  се  използва   строителната  конструкция,  която
представлява сглобяем корпус и ограждащи стени, преградни стени, метални носещи
конструкции и обслужващи метални площадки за машините и апаратите. Строежът ще
бъде изпълнен с готови заготовки и конструкции доставени от фирмата изпълнител.

6.2  Настоящото  инвестиционното  предложение  предвижда  изграждане  на
фотоволтаична  централа  за  производство  на  електроенергия  чрез  преобразуване  на
слънчевата  енергия  в  електрическа.  За  целта  се  използват  полупроводникови
преобразуватели-слънчеви  панели,  които  преобразуват  слънчевата  енергия  в
електрическа  и  силови  електронни  преобразуватели  трансформират  електрическата
енергия от един вид в друг. От техническа гледна точка, процесът на генериране на ток
се  извършва  в  обема  на  полупроводникови  фотоелементи  без  да  се  извършва
механично  движение  или  химичен  процес.  Слънчевите  фотони  се  преобразуват  в
електрически  ток  следствие  на  физичен  процес-вътрешен  фотоефект.  Панелите
неиздават  шум  и  не  се  разрушават  при  експлоатация. Фотоволтаичната
електроцентрала се състои от 2 200 фотоволтаични модула с мощност от по 450 Wp.
Модулите са подредени в групи (стрингове)  от по 15 и 16 последователно свързани
модула. Слънчевите секции ще бъдат разположени в редици, така че да не се засенчват
взаимно. Подредените редици фотоволтаични секции ще са с височина позволяваща
преминаването на въздушни течения, което да допринася за естественото охлаждане на
модулите,  както  и  да  позволява  и  свободно  преминаване  на  животински  видове
Предназначението  на  инверторите  е  преобразуването  на  постоянно  токовата
електроенергия,  постъпваща  от  фотоволтаичната  система  в  променливо  токова,  с
подходящо за  мрежата  напрежение,  честота  и  фаза  Произведената  ел.  енергия  след
инверторите ще се препраща по кабелна мрежа в рамките на имота към трафопоста.
Присъединяването  на  фотоволтаичната  централа  към  електропреносната  мрежа  ще
става от трафопост,  също в рамките на имота.  Кабелни трасета ще преминават само
през  имота,  собственост  на  възложителя.  При изкопните  дейности  за  полагането  на
подземната  кабелна  мрежа,  изкопните  земни  маси  ще  се  ползват  за  обратното
насипване  и  запълване  на  каналите  Ще  се  спазва  изискването  за  отделяне  и
съхраняване на наличния хумусен хоризонт. Съхраняването на отнетия хумус ще става
непосредствено  до  изкопа  и  ще  се  използва  като  повърхностен  пласт  при  обратно
засипване на изкопите.

           Реализирането  на  инвестиционното  предложение  не  е  свързано  с
извършването  на  строителни  работи,  а  с  монтаж  на  съоръжения  от  модулен  тип.
Монтажните дейности ще се извършат по одобрени проекти съгласно изискванията на
българското  и  европейското  законодателство,  разработени  в  съответствие  с
техническите,  противопожарните,  санитарно-хигиенните  и  екологичните  норми  и
стандарти. Използваните в хода на монтажните дейности материали ще отговарят на
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действащите  нормативни  изисквания  в  страната.  Инвестиционните  дейности  са
предвидени така, че функционално да отговарят за дейността, съобразно изискванията
на нормативните документи и ДПП (Добрите производствени практики), включително
и тези по опазването на околната среда.

Характерът на инвестиционното предложение не предвижда извършването на
монолитно строителство.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

„Плиска ойл“ ЕООД е предприятие за производство на слънчогледови масла.
Във   фабриката  са  инсталирани  високоефективни  машини  и  съоръжения  за
производство  на  качествени  продукти,  отговарящи  на  регламентираните  от
Европейския съюз стандарти. 

Друга  основна  цел  е  и  да  се  поддържа  в  добро  състояние  качеството  на
компонентите  на  околната  среда  и  осигуряването  на  природосъобразен  живот  на
населението. Тази цел не противоречи на дългосрочната цел на България в областта
на околната  среда,  а именно:  подобряване качеството на живот на населението на
страната  чрез  осигуряване  на  благоприятна  околна  среда  и  запазване  на  богата
природа на основата на устойчиво управление на околната среда. ИП има отношение
и към следните  стратегически  цели по отношение  на  околната  среда  (посочени  в
Националната стратегия за околна среда и Националния план за действие):

•  запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда;
•  опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие;
•  подобряване управлението на отпадъците;
Общите цели на ИП са насочени към по-добро обвързване за опазването на

околната  среда,  увеличаване  на  участието  в  процеса  на  вземане  на  решение  на
представители на различни заинтересовани групи и институции, чрез запознаване с
ИП и неговата оценка. Главната цел на ИП е да анализира и оцени потенциалните
въздействия  и  предвижданията  и  да  посочи  мерките  за  предотвратяване  на
неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този
начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от
реализацията на ИП.

Ефективно  използване  на  територията.  Развитието  на  инфраструктурата  и
природно съобразно ползване на даденостите на територията.

Местоположението на терена и имота е подходящо за реализиране на ИП и
отговаря на критериите за определяне на:

- характеристиката на дейностите и технологиите по обем, производителност,
мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни
ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и
риск от инциденти;

- местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващо
ползване на земята,  относителното наличие на подходящи територии, качеството и
регенеративната способност на природните ресурси в района;

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

- обществения интерес към предложението, дейности и технологии;
Разположението  и  конфигурацията  на  площадката  съответстват  на

предназначението на обекта.
Реализирането  на  ИП  ще  има  положително  въздействие  от  гледна  точка  на

социално-икономическите  условия.  Ще  се  разкрият  постоянни  работни  места,  чрез
осигуряване на постоянна работна заетост на обслужващия персонал.

С  реализацията ще  се  създадат  условия  за:
 развитие   на   производството  и  търговия  с  продукти,  отговарящи   на
стандартите  на  ЕС;
 повишаване  на  конкурентоспособността  и  съживявате  на  икономиката

на  населеното  място.

Изградени са цех за производство на нерафинирано олио, цех за рафиниране и
цех за бутилиране на готовата продукция. Предприятието също разполага и с цех за
производство на бутилки РЕТ, както и с цех за пакетиране на ориз, боб, захар, леща и
други.  Въведена  е  и  сертифицирана  система  за  управление  на  качеството  ISO
9001:2008. Притежава сертификат за изградена система за контрол на безопасността на
храните.  Ръководството  на  дружеството  полага  усилия  и  инвестира  в  дейности
свързани  с  опазване  на  околната  среда  и  в  търсене  на  алтернативни  енергийни
източници.  През  2012  година  е  изграден  цех  за  производство  на  пелети  от
слънчогледова люспа, в който е внедрена високо ефективна инсталация. За времето на
своето съществуване „Плиска ойл“ ЕООД се е наложила и утвърдила, като една от най -
добрите в своя бранш, търсена и предпочитана, като лоялен и коректен партньор. С
представеното  инвестиционно  предложение  на  „Плиска  ойл"  ООД  предвижда
модернизация на предприятието за производства на растителни масла с цел повишаване
на производствения му капацитет и изграждане на автономна фотоволтаична централа
с мощност до 999,0 kWр, в  собствен поземлен имот с идентификатор 58222.496.30 по
КК на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, „Промишлена зона“,  с
площ  на  имота  45312  кв.  м.  и  НТП:  „За  друг  вид  производствен  складов  обект“.
Процесът на производство на електроенергия от ФЕЦ се състои в преобразуването на
слънчевата  радиация  в  електрически  ток  с  помощта  на  фотоволтаични  модули  и
инвертори.  Експлоатацията  на  ФЕЦ  има  благоприятно  въздействие  върху  околната
среда с оглед нулевия въглероден отпечатък на произведената електрическа енергия в
сравнение с традиционното производство чрез изгаряне на изкопаеми горива; липса на
емисии  в  атмосферният  въздух  и  шумови  такива  от  дейността.   Реализиране  на
представеното инвестиционно предложение на площадката на възложителя ще доведе
до  по-пълноценно  използване  на  имота  предмет  на  ИП,  като  се  добави  и  дейност
производство  на  електроенергия  от  възобновяеми  източници  при  много  добри
екологични показатели - практически нулево въздействие върху околната среда и нулев
риск  за  човешкото  здраве.  Реализацията  на  ИП  на  възложителя  е  в  унисон  с
енергийната политика и стратегии в енергетиката на Р България.

            Приоритетна цел за управлението на България е модернизация на обществения, 
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политически и икономически живот в страната в съответствие с европейските норми и 
стандарти.   България активно се включи в международните усилия за предотвратяване
изменението на климата, като прие съгласуваните цели на Европейския съюз и широко-
машабния пакет от мерки в областта на енергетиката. Тези мерки дават нов тласък на 
енергийната сигурност в Европа и са в подкрепа на европейските цели „20-20-20“. 
Широкото използване на възобновяемите източници (ВИ) и въвеждането на мерките за 
енергийна ефективност са сред приоритетите в енергийната политика на страната и 
кореспондират с целите в новата енергийна политика на Европа. Националният план за 
действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ) е разработена въз основа на изискванията на 
Директива 2009/28/ЕО съгласно образеца приет с Решение на Европейската комисия от 
30 юни 2009 г. Планът се основава на интегрирания подход по отношение обществения 
и социален живот, развитието на икономическите сектори, при опазване и съхраняване 
на околна среда и живота и здравето на хората. Целта е да се осигури устойчив преход 
към ниско въглеродна икономика, основана на съвременни технологии и широко 
използване на възобновяемн енергийни източници. Използването на ВИ, заедно с 
рационалното използване на енергията е важна движеща сила на устойчивото развитие 
и същевременно осигурява постигането на целите за сигурност на енергийните 
доставки и намалява зависимостта от резки промени на цените на петрола, допринася за
намаляване на търговския дисбаланс и стимулира създаването на нови работни места. 
Основните инструменти на НПДЕВИ - регулаторни, икономически, финансови, 
информационни отчитат особеностите на българската икономика, социалните условия, 
наличните ресурси и технологии, но в същото време, и възможностите за 
сътрудничество със страните от региона и Европейския съюз. Изграждането на ФвЕЦ 
са пряко свързани с постигане на основните цели и приоритети на Националният план 
за действие за енергията от ВИ Изграждането и експлоатацията на електроцентрала от 
възобновяем енергиен източник ще допринесе за постигане на основната цел на 
националния план. 

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  разположени  обекти,  подлежащи  на  здравна
защита, и отстоянията до тях.

Инвестиционно  предложение  за   „Модернизация  на  предприятие  за
производства на  растителни  масла  е  с  цел  повишаване  на  производствения  му
капацитет  и  изграждане  на  автономна  фотоволтаична  централа  с  мощност  до  999,0
kWр,   на  възложителя  „Плиска  ойл“  ООД  ще  се  реализира  в  собствен  ПИ  с
идентификатор  58222.496.30 находящ се в  гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав,
обл. Шумен, „Промишлена зона“, с площ  на имота 45312 кв. м. и НТП: „За друг вид
производствен складов обект“. Имота се намира извън границите на населените места.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в защитени територии по
смисъла на Закона за защитените територии /Дв бр. 133/1998г., доп. и изм./  и не засяга
защитени  зони  /ЗЗ/  съгласно  Закона  за  биологичното  разнообразие  /ЗБР,  Дв  бр.
77/2002г., доп. и изм./  Най – близко разположената ЗЗ е BG 0000501 „Голяма Камчия“
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за опазване на природните местообитания /приета  от Министерски съвет с Решение
№122/02.03.2007г.,  ДВ  бр.  21/09.03.2007г.;  изменено  Решение  №615/02.09.2020г.  на
МС, ДВ бр. 79/08.09.2020г./,  намираща се на отстояние от около 290м. от имотът, в
който  ще  се  реализира  ИП.   С  реализацията  на  инвестиционното  намерение  не  се
засягат  елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти,  подлежащи на
здравна  защита  и  територии  за  опазване  на  обектите  на  културното  наследство,  и
санитарно – охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно – битово
водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за питейни и
хигиенни нужди и др. 

Местоположение на имота

Обекти, подлежащи за здравна защита

Площадката  на  „Плиска  ойл“  ООД  е  разположена  изцяло  извън  населени  места  в
промишлената зона на гр. Велики Преслав  и не засяга обекти, подлежащи на здравна
защита.  Най-близко  разположените  обекти,  подлежащи  за  здравна  защита,  са
разположени  на повече от  1101,87кв.м.

9. Съществуващо  земеползване  по  границите  на  площадката  или  трасето  на
инвестиционното предложение.   Инвестиционното предложение ще се реализира в
имот собственост на възложителя. Поземлен имот 58222.496.30, област Шумен, община
Велики Преслав, гр. Велики Преслав, п.к. 9850, ул. ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, вид собств.
Частна,  вид  територия  Урбанизирана,  НТП:  „За  друг  вид  производствен,  складов
обект“, с площ 45312 кв. м,  квартал 119, парцел 4.
Инвестиционното предложение не засяга ползватели или собственици на земи нито в
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настоящия момент, нито в бъдеще.
Реализирането  на  намеренията  на  инвеститора  няма  да  влоши  условията  за
стопанисването на съседни земи.
Имотът е частен и граничи с други урегулирани частни имоти. Подходът към него се
осъществява по общински път.
Площадката не засяга обработваеми земеделски земи, също така озеленени и затревени
площи. В близост до нея няма гъсто населени и застроени площи, които могат да бъдат
засегнати от инвестиционното предложение. Съседно стоящите имоти са предимно за
производствени и складови дейности. С реализиране на ИП, няма да се наруши или
увеличи антропогенното натоварване на района. Предлаганата дейност не противоречи
на оформената устройствена зона и е напълно допустима при спазване на изискванията
на специализираните нормативни актове.

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.
         Поземлен имот с идентификатор 58222.496.30, в който ще бъде реализирано
инвестиционното предложение се намира в  землището на гр.  Велики Преслав,  общ.
Велики Преслав, обл. Шумен. Населеното му място и землището не попада в защитени
зони. Имотът,  предмет  на  инвестиционното  предложение  не  попада  в  защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии /Дв бр. 133/1998г., доп. и
изм./  и не засяга защитени зони /ЗЗ/ съгласно Закона за биологичното разнообразие
/ЗБР,  Дв бр.  77/2002г.,  доп.  и  изм./   Най – близко разположената  ЗЗ е  BG 0000501
„Голяма Камчия“ за опазване на природните местообитания /приета от Министерски
съвет  с  Решение  №122/02.03.2007г.,  ДВ  бр.  21/09.03.2007г.;  изменено  Решение
№615/02.09.2020г. на МС, ДВ бр. 79/08.09.2020г./, намираща се на отстояние от около
290м. от имотът, в който ще се реализира ИП.  С реализацията на инвестиционното
намерение не се засягат елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти,
подлежащи на здравна защита,  и територии за  опазване  на  обектите  на  културното
наследство  и  санитарно  –  охранителни зони около водоизточници  и  съоръжения  за
питейно  –  битово  водоснабдяване  и  около  водоизточници  за  минерални  води,
използвани за питейни и хигиенни нужди и др. 
Чувствителни зони
Чувствителните зони са определени със Заповед № РД-970/28.07.2003 г на Министъра
на  околната  среда  и  водите  и  са  в  съответствие  с  изискванията  на  Директива
91/271/ЕЕС  от  21.05.1991  г.  за  пречистването  на  градските  отпадъчни  води.  За
чувствителни  зони  са  определени  тези  водни  обекти,  в  които  се  цели  защита  от
еутрофикация  -  явление,  което е  предизвикано  от повишаване на  съдържанието  във
водите  на  биогенни елементи  -  азот  и   фосфор и съответно  предизвиква  растеж на
зелени растения във водите. Това от своя страна води до изчерпване на разтворения
кислород във водоприемника и предизвиква вторично замърсяване на водите.  Най –
близкият водоприемчик за района е р. Голяма  Камчия.
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Уязвими зони
ИП не попада в уязвими 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
Площадката на инвестиционното намерение не попада в санитарно охранителни зони
на източници за питейно водоснабдяване.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив
на  строителни  материали,  нов  водопровод,  добив  или  пренасяне  на  енергия,
жилищно строителство). Добив на строителни материали
По  време  на  извършване  на  монтажните  дейности  и  експлоатацията  на
инвестиционното предложение не се предвижда добив на строителни материали.
Нов водопровод
Не  се  предвижда  изграждане  на  нов  водопровод,  както  и  не  се  предвижда  ново
водоснабдяване.
Добив или пренасяне на енергия
Изградената ФЕЦ, предмет на настоящето инвестиционно предложение на площадката
на  възложителя  ще  се  присъедини  посредством  съществуващ  трафопост  към
електропроводна разпределителната мрежа.
Жилищно строителство
За  изграждането  на  ИП  не  се  предвиждат  дейности,  свързани  с  жилищно
строителство.
С  реализацията  на  инвестиционното  предложение  не  се  предвижда  проектиране  и
изграждане  на  външна  техническа  инфраструктура.  Площадката  на  възложителя
„Плиска ойл" ООД е комуникационно и технически осигурена.
Спецификата  на  инвестиционното  предложение  не  изисква  реализиране  на  други
дейности, като например добив на строителни материали, нов водопровод, жилищно
строителство.
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12.  Необходимост  от  други  разрешителни,  свързани  с  инвестиционното
предложение.

       ИП за Модернизация на предприятието за производства на растителни масла с цел
повишаване  на  производствения  му  капацитет  и  изграждане  на  автономна
фотоволтаична централа  с мощност до 999,0 kWр,  в  поземлен имот с идентификатор
58222.496.30  по  КК  на  гр.  Велики  Преслав,  общ.  Велики  Преслав,  обл.  Шумен,
„Промишлена зона“,  с площ  на имота 45312 кв. м. и НТП: „За друг вид производствен
складов обект“. Инвестиционното предложение е свързано със съществуваща дейност
на дружеството.

     Във връзка с реализирането  на инвестиционното предложение е необходимо:

 одобряване на проектната документация;

 издаване  на  разрешение  за  присъединяване  към  електроприсъединелната
система;

 издаване на разрешение за строеж пета категория по реда на ЗУТ от Община
Велики Преслав.

III.  Местоположение  на  инвестиционното  предложение,  което  може
да  окаже  отрицателно  въздействие  върху  нестабилните
екологичнихарактеристики  на  географските  райони,  поради  което  тези
характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:
1. Съществуващо и одобрено земеползване.
Община Велики Преслав е разположена в Североизточна България, на границата между
Дунавска  равнина  и  Стара  планина.  Тя  заема  югозападната  част  на  област  Шумен  в
Североизточен  район  (СИР,  NUTS  2).  Територията  на  общината  е  275  кв.км.,  което
съставлява 8% от територията на област Шумен /3393 кв.км./ и 1,883% от територията на
Североизточен район. Средната надморска височина на общината е 221 м. Община Велики
Преслав граничи на север и изток с община Шумен, на югоизток с община Смядово, на
югозапад с община Върбица, а на запад с община Търговище. На юг общината прави
връзка през Ришкия и Върбишки проход. Община Велики Преслав включва дванадесет
населени места, сред които – с. Драгоево, с. Златар, с. Имренчево, с. Кочово, с. Миланово,
с.  Мокреш,  с.  Мостич,  с.  Осмар,  с.  Суха  река,  с.  Троица,  с.  Хан  Крум и град  Велики
Преслав.
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Карта на област Шумен

Настоящото  инвестиционно  предложение  ще  се  реализира  в  границите  на
производствената  площадка  на  „Плиска  Ойл“  ООД  в  поземлен  имот  58222.496.30,
област  Шумен,  община  Велики  Преслав,  гр.  Велики  Преслав,  п.к.  9850,  ул.
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, вид собственост  Частна, вид  територия - Урбанизирана, НТП
-  За друг вид производствен, складов обект, площ 4531кв. м. Имота е собственост на
възложителя. Площадката, предмет на инвестиционното предложение, се намира извън
населените места в община Велики Преслав.
             При реализиране на ИП детайлно описано в настоящата информация няма да се
налага  временно  ограничаване  и  ползването  на  съседни  имоти,  тъй  като
инфраструктурата към имота е съществуваща.

            Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на
земи и имоти, в съседство.

 2. Мочурища, крайречни области, речни устия;
С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати  мочурища, крайречни

области,  речни  устия,  тъй  като  няма  такива  в  близост  до  него.   Най   -  близкият
водоприемник за района е р. Врана, която преминава на около 300 м южно от имота. Не
се очаква въздействие

3. Крайбрежни зони и морска околна среда;
В близост до имота предмет на ИП няма крайбрежни зони и морска околна среда

и поради тази причина ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните
екологични характеристики на тези географски зони.

4. Планински и горски райони;
Инвестиционното предложение не преминава и не засяга планински райони.
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5. Защитени със закон територии;
Инвестиционното  предложение  е  разположено  изцяло  в  рамките  на

производствената  площадка  на  „Плиска  ойл“  ООД,  гр.  Велики Преслав  и  не  засяга
защитени със закон територии.

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
Инвестиционното  предложение  е  разположено  изцяло  в  рамките  на

производствената  площадка  на  „Плиска  ойл“  ООД,  гр.  Велики Преслав  и  не  засяга
защитени територии и защитени зони - елементи на Националната екологична мрежа.

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

Според  точка  25 на  §  1  на  допълнителните  разпоредби  на  Закона  за  биологичното
разнообразие "ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са
възникнали  като  резултат  на  действия  и  взаимодействия  между  природни  и/илн
човешки  фактори  Ландшафта  е  компонента  на  околната  среда,  който  възниква  в
резултат от взаимодействието на редица природни и на по-късен етап от развитието на
Земята,  културни  фактори.  Тези  фактори  се  развиват  в  зависимост  от  географските
характеристики  и  продължават  динамично  да  формират  ландшафта  така  че  в  този
смисъл ландшафтът се разглежда и като състояние на околната среда. Значението на
понятието  “ландшафт”  нараства  през  годините.  Чрез  своето  поведение  и  дейност
човека,  не  само  променя  ландшафта  -  пространството,  в  коего  живее,  но  следва да
полага  и  грижи  за  неговото  устойчиво  развитие  Ландшафтът  навсякъде  по  света  е
комбиниран  резултат  от  естествените  процеси,  които  протичат  в  природата,  и
човешките дейности, които се включват в тях.

     Инвестиционното предложение ще бъде разположено изцяло в рамките на
производствената  площадка  „Плиска  ойл“  ООД,  гр.  Велики  Преслав   и  не  засяга
ландшафт  и  обекти  с  историческа,  културна  или  археологическа  стойност. Не  се
очакват промени в ландшафта на района.

8.  Територии  и/или  зони  и  обекти  със  специфичен  санитарен  статут  или
подлежащи на здравна защита.

Съгласно § I, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и
реда  за  извършване  на  оценка  на  въздействието  върху  околната  среда  „Обекти,
подлежащи на здравна защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата,
детските  градини и ясли,  висшите  учебни заведения,  спортните обекти,  обектите  за
временно  насганяване  (хотели,  мотели,  общежития,  почивни  домове,  ваканционни
селища, къмпинги, хижи и др ), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове
н  места  за  къпане,  паркове  и  градини  за  отдих,  вилни  зони,  атракционни  паркове,
аквапаркове  и  др),  както  и  обектите  за  производство  на  храни  по  §  1.  т  37  от
допълнителнитеразпоредби  на  Закона  за  храните,  стоковите  борси  и  тържищата  за
храни“.  Инвестиционното  предложение  е  разположено  изцяло  в  рамките  на

39



„ПЛИСКА ОЙЛ“ ООД

производствената площадка на „Плиска ойл“ ООД, гр. Велики Преслав  и в близост до
нея не са разположени територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут
или подлежащи на здравна защита. Площадката на инвестиционното предложение не
попадат  в  СОЗ  на  водоизточници.  Не  попадат  в  I  и  II  и  пояс  III  на  санитарно-
охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и
около  водоизточници  на  минерални  води,  използвани  за  лечебни,  профилактични,
питейни  и  хигиенни  нужди.  В  района  на  площадките  не  се  извършва  регулярен
мониторинг на подземните води. С реализирането ИП и бъдеща правилна експлоатация
не се очаква въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на
водните екосистеми.

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, ланшафта, 
климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии.
1.1 Въздействие върху населението и човешкото здраве.

Въздействието  върху  хората  и  тяхното  здраве  може  да  възникне  по  време на
експлоатацията  на  обекта.  При   производствените  дейности  има  опасност  от
възникване на  физически  травми, затова  се  налага  провеждане на задължителен
инструктаж   на   работници   и   осигуряване   на   необходимите   средства   за
индивидуална   защита.  По   време   на   експлоатация    се   прави   задължителен
инструктаж  на  работещия  персонал, които се извършва периодично в съответствие с
изискванията на Наредба № РД-07-2 на МТСП от 16.02.2009 г. за условията и реда за
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите
по  правилата  за  осигуряване  на  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд.  ДВ.
Бр.102/22.12.2009 г.

Предвид  това,  че  обекта  е  действащ  са  налични  заповеди  и  инструкции  за
отделните   работни   места,   осигурени  са   индивидуални   предпазни   облекла  и
средства за защита. За обекта има изготвена и оценка на риска.

Очакват  се  следните  временни и  краткотрайни  въздействия  върху здравето  на
работещите  -  наднормен  шум,  вибрации,  работа  на  открито  с  непостоянен
микроклимат,  замърсяване  на  въздуха  с  прахови  частици  и  ауспусови  газове  от
бензинови  и  дизелови  двигатели;  физическо  натоварване  и  опасност  от  трудови
злополуки,  свързани  с  използването  на  транспортна  и  товарна  техника;   риск  от
изгаряния, падания, травми и злополуки при неспазване на Наредба № 2 на МТСП за
безопасни и здравословни условия на труд при СМР от 1994 г. 

Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите  от
възложителя лица в т.ч. и изпълняващи специализирани строително-монтажни работи.
Същите ще имат временен характер, като рискът се оценява като нисък до приемлив.
Използването на лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски,
работно облекло и обувки), изграждане на физиологични режими на труд и почивка,
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създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, ще
доведе до намаляване на риска.

Всички машини, апарати и съоръжения, отговарят на нормите за безопасност и
охрана  на  труда,  действащи  на  територията  на  Република  България.  В
производственото помещение не се отделят вредности, които да представляват заплаха
за здравето на персонала, работещ в него. В работните помещения на критични места
по  технологичното  съоръжение  са  монтирани  смукателни  аспирации,  като  по  този
начин  се  осигурява  здравословен  микроклимат.  Всички  норми  за  температури  на
постоянните  работни  места,  запрашеност,  шум,  вибрации,  наличие  на  вредности,
осветеност и др., са задължителни по смисъла на българското законодателство и ще се
спазват.

1.1.1.Население -  Демографска характеристика и здравен статус на населението.
През 2019 г. в община Велики Преслав живеят 12047 души, 49% от които мъже и

51% жени. Градското население (на гр. Велики Преслав) е 58%, а в селата живеят 42%
от жителите  на общината.  Развитието  на селищната  мрежа в  общината  е  довело до
концентрация  на  населението  и  съсредоточаване  на  основните  административни,
промишлени, търговски, обслужващи и културни дейности в гр. Велики Преслав. Като
вторични  опорни  пунктове  действат  селата  –  Златар,  Драгоево,  Троица  и  Осмар
(утвърждаващ се туристически подцентър). 

Населени
е в 
община 
Велики 
Преслав 
2015 – 
2019 г. 
2015 

2016 2017 2018 2019 

Всичко 12713 12575 12400 12230 12047 
Мъже 6244 6186 6096 6018 5910 
Жени 6469 6389 6304 6212 6137 
В града 7345 7275 7178 7103 6981 
В 
селата 

5368 5300 5222 5127 5066 

Население в община Велики Преслав 2015 – 2019 г.
Източник: Национален статистически институт

Динамиката  показва  трайна  тенденция  на  намаляване  на  населението  на  община
Велики Преслав (с около 5% за последните 5 години) или с 666 души през 2019 г.
спрямо 2015 г.
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Динамика на населението в община Велики Преслав 2015 – 2019 г.
Източник: Национален статистически институт

Процентното  съотношение  на  лицата  под,  в  и  над  трудоспособна  възраст  се
запазва  сравнително  постоянно  през  последните  години.  През  2019  г.  под
трудоспособна  възраст  е  едва  13%  от  населението  на  община  Велики  Преслав.
Възрастните над трудоспособна възраст са 3465 души или 29%. Около 58% е делът на
хората  в трудоспособна възраст  на  15 и повече години. В общината  се  наблюдават
задълбочаваща  се  демографска  криза.  Илюстрация  на  процеса  на  демографско
остаряване може да се види в намаляването на абсолютния брой и относителния дял на
населението  под  15  години  и  увеличаване  на  дела  на  населението  на  60  и  повече
години.  Към  2019  г.  децата  и  младежите  до  19  г.  са  около  17%  от  жителите  на
общината, а възрастните над 60 годишна възраст имат значителен относителен дял –
33%.

0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 -79 80+ Общо
922 1171 1147 1422 1721 1729 1828 1463 644 12047

Население по възраст в община Велики Преслав към 31.12.2019 г.
Източник: Национален статистически институт

Община, населено 
място 

Постоянен адрес Настоящ адрес Постоянен и 
настоящ адрес в 
населеното място 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 
гр. Велики 
Преслав

9279 9215 8605 8535 7976 7904

с. Драгоево 814 803 819 809 728 719
с. Златар 1270 1280 1214 1214 1088 1093
с. 
Имренчево

361 358 407 411 333 330

с. Кочово 746 736 728 721 603 594
с. Миланово 770 785 647 645 601 612
с. Мокреш 390 396 313 321 292 295
с. Мостич 418 419 349 350 323 326
с. Осмар 190 189 279 265 154 150
с. Суха река 104 104 87 81 76 70
с. Троица 793 800 741 749 607 610
с. Хан Крум 284 278 322 310 248 237
Общо 15419 15363 14511 14411 13029 12940

Население по постоянен и настоящ адрес 2018 г. и 2019 г.

По  данни  на  ГД  ГРАО  (http://www.grao.bg)  населението  на  община  Велики
Преслав по постоянен адрес намалява и към 31.12.2019 г. е 15363 души, което е с 0,5%
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по-малко спрямо 2018 г. Населението по настоящ адрес също намалява и към 2019 г. е
14411 души. Съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Наредба №7/22.12.2003 г.
за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони,  урбанистичната  класификация  на  община  Велики  Преслав  включва  следните
категории: 1 много малък град (до 10 хил. жители) – Велики Преслав, 1 средно село (от
1000 до 2000 жители)  – Златар;  7  малки села (от 250 до 1000 жители)  – Драгоево,
Миланово, Кочово, Троица, Мостич, Имренчево и Мокреш и 3 много малки села (до
250 жители) – Хан Крум, Осмар и Суха река.  Селищната система на общината като
цяло е устойчива. Към 2019 г. няма застрашени от пълно обезлюдяване села. Най-малко
са жителите на с. Суха река – 70 души, по данни на ГД ГРАО. 

Година Живородени Умрели Естествен прираст 
Общо Момчета Момиче

та 
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

2015 95 48 47 263 143 120 -168 -95 -73 
2016 94 43 51 199 101 98 -105 -58 -47 
2017 76 42 34 222 108 114 -146 -66 -80 
2018 90 43 47 234 122 112 -144 -79 -65 
2019 85 43 42 226 127 99 -141 -84 -57 

Естествен прираст на населението на община Велики Преслав 2015-2019 г.
Източник: Национален статистически институт

Естественият прираст на населението е отрицателен, средно по минус 140 души
на  година,  като  през  2015  г.  достига  минус  168,  а  през  2019  г.  е  минус  141.
Средногодишният брой на живородените деца в община Велики Преслав за периода
2015-2019 г. е 88. Средната смъртност за изследваните 5 години е 228 човека годишно.
Тенденциите  на  ниска  раждаемост  и  висока  смъртност  са  трайни  и  са  причина  за
отрицателния естествен прираст и задълбочаващата се демографска криза.

Година Заселени Изселени Механичен прираст 
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 
2015 274 124 150 261 114 147 13 10 3 
2016 204 97 107 237 97 140 -33 0 -33 
2017 235 95 140 264 119 145 -29 -24 -5 
2018 215 98 117 241 97 144 -26 1 -27 
2019 247 115 132 289 139 150 -42 -24 -18 

Заселени, изселени и механичен прираст в община Велики Преслав 2015-2019 г.
Източник: Национален статистически институт

Механичният  прираст  на  населението  през  изследваните  5  години е  отрицателен,  с
изключение на 2015 г., когато е +13 души, а за 2019 г. е минус 42. Средногодишно
населението на община Велики Преслав за периода 2015-2019 г. намалява от миграция
с около 23 човека, което също оказва негативно влияние върху демографските процеси.
Миграцията засяга предимно хора в активна възраст и процесът е свързан с все по-
интензивното преразпределение на населението и струпването му в големите градове за
сметка на малките и средни селища. 
Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в общината през 2019
г. е намаляло със 183 души. 
По данни от последното преброяване на населението към 01.02.2011 г., в населените
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места  на  община  Велики  Преслав  има  5328  домакинства  и  3936  семейства.,  като
средният брой членове на едно домакинство е 2,5 човека,  а на едно семейство е 2,7
човека. Структурата на домакинствата в община Велики Преслав показва дял от 59%
едночленни и двучленни домакинства (29% едночленни, 30% двучленни), 33% три - и
четиричленни домакинства (18% тричленни, 15% четиричленни) и 4% домакинства с
пет и повече членове. За сравнение, домакинствата с 1-2 члена в страната са 59% (31%
едночленни, 28% двучленни), 3-4 члена - 34% (20% тричленни и 13% четиричленни), с
5 и повече членове - 8%. Актуални данни за броя на домакинствата ще има през 2021
година, след новото преброяване на населението и жилищния фонд от НСИ.

Идентификация,  хигиенно-токсикологична  характеристика  и  оценка  на
използваните суровини и материали

В строителната  дейност  се  използват  редица  материали  с  трудово-хигиенно
значение, формиращи опасност от въздействие на:

- прахови аерозоли, които постъпват в организма през органите на дишането и
биха могли да имат локален дразнещ, възпалителен и алергичен ефект върху кожата,
лигавицата на назофаринкса и конюнктивата. 

Прахът  представлява  система  от  механични  частици,  диспергирани  във
въздушна среда - аерозол, състоящ се от дисперсна фаза (прашинки и други примеси)
и  дисперсна  среда  (въздух).  В зависимост  от  химичната  му природа  прахът  бива
неорганичен,  минерален -  от почвата,  скални инертни частици,  пясък,  строителни
материали,  и органичен,  биологичен – растителен  и животински.  Във въздушната
среда освен прах се съдържат и микроорганизми.  Те обикновено са полепнали по
прашинките (твърди аерозоли) или са включени в капките (течни аерозоли) и заедно
с тях се  задържат  във  въздуха.  Между количеството  на  праха  и  количеството  на
микроорганизмите съществува право провопропорционална зависимост.

Прахът е вторият основен, предвидим и очакван вреден фактор с отношение
към инвестиционното предложение във фазата на строителството. Той е и естествен
фактор  на  околната  среда  при  селскостопанската  обработка  на  нивите  или  от
обветряне при засушаване.

По произход се очаква прахът да бъде неорганичен, органичен - от растенията,
които ще се отстранят от горния почвен слой, и смесен.

Човешкият  организъм  притежава  редица  защитни  механизми  срещу  праха.
Първата  защитна  бариера са горните дихателни пътища.  Така  в  носа  се  задържат
прахови частици с  големина  над 10 μm,  като  около 50–70 % от вдишвания  прах
полепва по лигавицата на носа. Следващото задържане на праха става в трахеята и
бронхите („вътрешна бариера“). В тях практически напълно се задържат праховите
частици с големина над 10 μm.

Най-малките прахови частици с големина под 5 μm попадат в алвеолите, където
се  подлагат  на  фагоцитоза,  след  което  се  изхвърлят чрез  експекторация.  По този
начин  се  елиминират  още  5–10  %  от  постъпващия  прах.  При  нормално
функциониране  на  описаните  механизми  повече  от  90  % от  праховите  аерозоли,
попадащи в дихателната система, се обезвреждат и се изхвърлят навън.

Продължителното  вдишване  на  високи  концентрации  прах  затруднява
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значително самоочистващите защитни механизми на човека. При декомпенсирането
на  тези  защитни  механизми,  прахът  започва  да  прониква  по  лимфен  път  в
периалвеоларната, перибронхиалната и периваскуларната тъкан, като по този начин
се стига до развитие на фиброзни реакции в белите дробове, които са в основата на
различните нозологични форми на пневмокониозите.

Праховите  аерозоли  могат  да  проявят  своето  действие  в  следните  основни
насоки: токсично действие, когато се касае за прахови аерозоли, които притежават
специфична  токсичност  и  са  разтворими  във  вода  и  мазнини  (цимент  и  др.);
алергично действие – предимно органични прахове,  но също и редица органични
съединения;  специфично  действие,  при  което  се  засяга  дихателната  система
(пневмокониози – силикоза и др.); канцерогенно действие и др.

При всички видове транспортни дейности, свързани с доставките, строително-
монтажните  операции  и  логистиката  на  територията  на  ИП,  както  при
строителството, така и в периода след въвеждането му в експлоатация, се използват
нефтопродукти и петролни деривати.

Нефтът е сложна смес от органични съединения (въглеводороди - метанови и
ароматни).  При  дестилация  на  нефта  се  получават  фракции  с  различни  точки  на
кипене - бензинова, лигроинова, лека и тежка керосинова, лека соларова и газьол.
Като  остатък  след  дестилацията  се  получава  мазут.  При вакуумна  дестилация  на
мазута се получават маслени фракции. Крайни продукти от преработката на нефта са
различните видове горива за бензинови, дизелови и реактивни двигатели, смазочни
масла, парафини, битуми.

Токсичното действие на бензиновите въглеводороди се базира на физичните,
химични  и  токсикологични  характеристики  на  бензините  и  очакваните  ефекти  в
резултат  на  постъпването  им  в  организма  -  най-често  по  дихателен  път,  чрез
резорбция в кожата и при поглъщане (със замърсени ръце или поемане погрешка).

От изложеното в материала по здравно-хигиенни аспекти може да се направи
извода,  че  за  жителите  на  гр.  Велики  Преслав   и  близките  населени  места  не
съществува риск за здравето. Независимо от това,  с оглед на по-висока степен на
сигурност и безопасност, е необходимо изпълнението на следните мерки:

 Движението на транспортните средства да става само по картираните трасета,
с подходяща и съобразена с пътните условия скорост, с повишено внимание;

 Забранява  се  достъпа  на  неоторизирани,  не  инструктирани  и  без  каска  за
защита на главата лица, на обекта;

 Да се спазва стриктно работното време.
Заключение за въздействието върху населението и човешкото здраве

Следователно, изпълнението на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху
здравето на населението и при настоящето, и при бъдещите поколения. Напротив, то
ще подобри възможностите  и качеството на живота  в региона и ще допринесе  за
развитието на съвременна инфраструктура и социалния живот. Около територията,
която ще се реализира ИП няма обекти подлежащи на здравна защита - жилищни
сгради, училища, болници и др. съгласно §1, т. 3 от ДР на Наредбата за ОВОС.

1.1.2 Въздействие върху населението. Здравен риск.
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Здравен  риск  за  населението  възниква  при  негативно  въздействие  върху  един  или
няколко компонента на околната  среда в резултат от предложената  дейност Поради
тази  причина  подробно са  разгледани предполагаемите  влияния  на  дейността  върху
всеки един от тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв
съществува. Въпреки, че фотоволтаиците са сравнително нова технология и материя,
понастоящем  има  достатъчно  категорични  доказателства  за  тяхната  безопасност  за
здравето  при  експлоатация  Здравните  аспекти  на  инвестиционното  намерение  са  с
приоритетна  трудово-  медицинска  актуалност  за  строителните  работници,  като
потенциално засегнатата група хора са всички лица с риск за пряка трудова експозиция
по  време  на  изграждането  на  обекта.  Поради  спецификата  на  инвестиционното
предложение,  от  здравни позиции може да  се  направи  извода,  че  при вземането  на
нужните  предохранителни  мерки  в  работна  среда,  въздействията  върху  човешкото
здраве се очаква да имат строго локален и професионален характер. Здравните рискови
фактори  на  инвестиционното  предложение  ще  бъдат  разгледани  за  работещите,
населението  и  околните  обекти  по  време  на  реализацията  и  експлоатацията  на
инвестиционното предложение.
 
1.1.3 Рискови фактори по време па строежа.
Главните  рискови фактори за  здравето  на  работниците,  ангажирани със  строежа  на
инвестиционното намерение  са праха, токсичните вредности, шума, общите и локални
вибрации, неблагоприятния микроклимат, физическото натоварване.

Рискови фактори за здравето на живущите в гр. Велики Преслав по време на строежа на
обекта не съществуват, още повече, че строителни дейности се предвиждат само при
дневен работен режим Замърсяването по време на строителството може да се отчете
като незначително, поради технологичната специфика и конструкция на съоръженията.

Необходимо е да се има предвид, че преди започване на строежа на обекта следва да се
определят  оптималните  маршрути  за  извозване  на  строителни  материали  и
техническите  компоненти  на  фотоволтаиците  в  района  на  Велики  Преслав,  с  оглед
минимално  нарушаване  на  околните  терени  и  снижаване  генерирането  на  прахови
емисии в района

Активната работа на строителни машини и автотранспорта е възможно да причинят в
ограничени периоди от време замърсяване на атмосферния въздух със стойности над
средните  за  района  Това епизодично  замърсяване  ще  е  концентрирано  в  района  на
строителните дейности, с бързо разсейване и без значим здравен ефект.

1.1.4 Вредни фактори по време па строежа

По време на изграждането на обекта ще се извършват дейности, при които е възможно
увеличение  на  емисиите  на  определени  вредни  вещества  и  фини  прахови  частици,
предимно в условията на работната среда Работниците ще бъдат изложени на следните
неблагоприятни  физични  Неблагоприятен  микроклимат  -  Работата  ще  се  извършва
предимно  на  открито  с  риск  от  неблагоприятен  температурен  микроклимат  на
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работното място

Наднормени  шумови  нива  -  Въпреки,  че  неблагоприятния  здравен  ефект  на
шума ще е върху ограничен брой работници и в относително изолиран район, не бива
да  се  допуска  по  време  на  строителството  извършване  на  строителни
работи  и  превоз  на  материали  и  техника  през  почивни  дни  и  вечерни  часове
Поради  сравнително  ниските  фонови  шумови  нива  в  района,  дори  и  при  активна
строителна  дейност  не  се  очаква  достигане  на  вредни  за  здравето  еквивалентни
шумови стойности.

Прах  -  Наднормените  прахови  нива  са  рисков  фактор  за  развитието  на
професионална  прахова  патология,  Тези  прахови  емисии  са  неорганизирани  и  ще
зависят до голяма степен от добрата организация на трудовия процес.  Положителна
даденост  е  чистотата  на  атмосферния  въздух  в  района,  което  ще  минимизира
потенциалния увреждаш ефект на праха върху дихателната система Продължителното
комбинирано въздействие на прах и работа в условия на неблагоприятен микроклимат
създава  възможности  за  хронично  дразнене  на  лигавиците  и  съответно  развитие  на
заболявания на дихателната система при работещите по строежа на фотоволтаичния
парк  хронични  възпаления  на  горните  дихателни  пътища  и  заболявания  на  белите
дробове. Няма условия за осъществяване на комбинирано, комплексно, кумулативно и
отдалечено  действие  на  токсични  вещества  по  време  на  експлоатацията  на
инвестиционното предложение. Не се очаква вредно физично въздействие спрямо гр.
Велики Преслав, като обект подлежащ на здравна защита.

1.1.5. Вредни токсикохимични фактори:
Може  да  се  предвиди,  че  по  време  на  изграждането  на  инвестиционното

предложение няма да има значимо отделяне на вредни химични вещества в околните
почви,  вода  и  въздух.  Ще  съществува  единствено  изключително  ограничено  и
епизодично изпускане в атмосферата на изгорели газове от машините при монтажните,
строителните и транспортни дейности .
          Основните замърсители, които потенциално могат да се отделят в околната среда
са  CO, NOx, SO2,  въглеводороди, прах и бензинови нари Тези емисии ше зависят от
броя  и  вида  на  използваните  при  строителството  машини  и  режима  им  на  работа.
Замърсяване по време на строителството спрямо околните терени може да се отчете
като изключително ограничено такова,  поради сравнително безотпадння принцип на
строителство  и  мястото  на  ситуиране  на  съоръжението,  а  и  във  връзка  с
„екологосъобразната"  му  конструкция  Също  така  естеството  на  дейността  на
фотоволтаичните  генератори  -  добив  на  електроенергия  от  възобновим  източник,
каквато е слънчевата енергия, не е свързано със създаване и разпространение на вредни
вещества в атмосферния въздух на околната среда.

При работниците по изграждането на обекта експозицията на вредност е директна, но
има временен характер с нисък интензитет.
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Източниците на неорганизирани емисии са:
 изгорели газове от ДВГ на машините свързани със строежа и транспорта;

прах при строителните дейности;
 шумово замърсяване от използваното техническо оборудване

       Описаните емисии са краткосрочни, с малък териториален обхват и предимно
засягат трудова среда и зависят от мерките за тяхното ограничаване.
      На  този  етап  е  трудно  да  се  даде  точна  хигиенна  количествена  оценка  на
замърсяването   с  прах  от  строителната  дейност.  В  случая  ще  се  засегнат  строго
прилежащите територии в обекта,  които не са населени.  Праховата експозиция (при
ПДК 10 mg/пГ за обш прах) ще е под НДК и не се очаква да доведе до професионално
обусловени увреждания във времето за извършване на строително-монтажните работи.

1.1.6. Рискови фактори но време па експлоатацията.
Въздействие на шум.
Модернизирането  на  инсталацията  за  производство  на  растително  масло  ще  се
осъществи  със  съвременни  апарати  и  съоръжения,  които  ще  бъдат  съобразени  с
изискванията за намаляване на шумовото въздействие.
 Дейността  на  фотоволтаичните  генератори  е  безшумна.  Не  се
очаква  генериране  на  значими  шумови  нива  от  обслужване  и  поддръжка  на
фотоволтаиците.
Очакваните  еквивалентни  шумови  нива  пред  най-близките  жилищни  къщи  след
реализиране на инвестицията няма да се различават от тези в настоящия момент.
Въздействие от електромагнитни полета 
Обслужващата инфраструктура на фотоволтаиците, като съоръжения за електрически
ток  създават  електрически  (ЕП)  и  магнитни  полета  (МП)  Стойностите  на  ЕП  на
модулите  са  с  пренебрежимо  ниски  стойности,  често  по-  ниски  дори  и  от  тези  в
жилищни сгради Стойностите на МП зависят от протичащата електрическа енергия,
присъствието им е строго локално, с нисък интензитет и не създават риск за хора с
нормално здравословно състояние.
Разположението  на  фотоволтаиците  извън  регулацията  на  жилищната  зона  на  гр
Велики Преслав  ги определя  като  напълно  безопасни по отношение  въздействие  от
електрически и магнитни полета за населението.  Като прогноза за въздействието на
електромагнитните полета в работна среда, следва да се изтъкне, че проучванията на
подобни  вече  действащи  обекти  показват,  че  не  се  очаква  отрицателно  здравно
въздействие върху работещите, извършващи ремонтни и профилактични дейности.
 Въз основа на направеният анализ може да се заключи, че по отношение физични и
токсикохимични вредности, отрицателен ефект върху здравето, и то много ограничен
по интензитет, се очаква единствено в условията на работната среда.
  Следва да се изтъкнат положителните дадености с хигиенно значение за настоящия
случай:

Естеството  на  дейността  на  фотоводтаиците  -  добив  на  електроенергия  не  е
свързано със създаване и разпространение на вредни вещества в атмосферния
въздух, почвите и водите в околната среда. 
Замърсяването  на  атмосферния  въздух  от  транспортното  движение  по
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пътищатав  района  е  значим  фактор,  но  реализирането  на  плановете  няма  да
окаже кумулативен ефект спрямо него.
Движението на транспортни средства в терена на фотоволтаичния парк повреме
на  работа  на  парка  и  свързано  с  неговата  поддръжка  ще  е  минимално

Здравно-екологичните предимства па фотоволтаиците са следните:
Първичният енергиен източник е слънцето, конто източник е екологосьобразен и

практически  неизчерпаем.  Максималната  си  мощност  фотоволтанците  отдават  през
деня, когато и електроконсумацията е максимална, което благоприятства оптималната
работа на електросистемата като цяло.
Фотоволтаичните системи не се нуждаят от постоянен оперативен персоналСоларните
паркове  могат  да  се  изграждат  и  на  етапи,  защото  фотоводтаиците  са  модулно
разделени,  което  позволява  и  гъвкавост  при  разположението  в  различни  условия,
включително терени като настоящо обсъждания с неправилна форма и др.
От всички удобно достъпни за експлоатация възобновяеми енергийни източници, най
бързо и лесно усвоеният е слънчевата светлина.

България, със слънчевата светлина, съчетана с другите климатични условия, е една от
най-подходящите  територии  за  изграждане  на  фотоволтаици,  като  голям  дял  от
бъдещия електродобив в България принадлежи на фотоволтанците.

Законодателството  позволява  фотоволтаиците  да  се  разполагат,  както  по
фасадите  и  покривите  на  сгради,  така  и  в  дворове  и  на  открито  на  земеделски  и
горски  терени  -  практически  навсякъде,  за  разлика  от  вятърните  генератори,  за
конто  е  нормативно  забранено  да  са  в  населени  места  и  в  близост  до  тях,  то
фотоволтанците  могат  да  се  инсталират  и  в  урбанизирани  територии.  Основните
материали за изграждане на фотоволтаичните системи са практически безвредни, това
са кристален силиций, алуминий, пластмаси и бронирано ниско рефлекторно стъкло.
Хигиенният  експертен  анализ  доказва,  че  реализирането  па  плана  е  съобразено  с
изискванията  за  такъв  род  екологични  промишлени  обекти  по  отношение  здравни
аспекти  и  не  представлява директна  или индиректна опасност за  човешкото  здраве.
Изграждането на фотоволтаичния парк е възможно да се реализира, без да застраши
здравното  състояние  на  работещите  по  строежа  и  експлоатацията,  и  населението  в
краткосрочен и дългосрочен план.

 Въздействие върху материалните активи.
Експлоатацията  на  предвидените  нови съоръжения  няма  да  доведе  до  промени  или
нарушаване на материалните активи на околните имоти.
Успешната  реализация  на  ИП  за  модернизация  на  действащото  предприятие  и
изграждането на ФвЕЦ есвързана с ползи за дадена местна общност. Те могат да бъдат:
привличане на инвестиции, създаване на нов поминък и работни места, подобряване на
местната  инфраструктура.  допълнителни  доходи  и  др.  Изграждането  на
фотоволтаичният парк предполага в бюджета на общината да има постоянен ежегоден
приход от данъци и такси.
Реализирането на инвестиционното предложение ще окаже положително въздействие
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върху материалните активи на дружеството. Въздействието е непряко, положително със
средна степен.
Въздействие върху културното наследство.
На площадката  на  инвестиционното  предложение  и в  непосредствена  близост  не  са
разположени  обекти  от  недвижимо  културно  наследство  Експлоатацията  на
предвидените  нови  съоръжения  и  промени  няма  да  доведе  до  въздействие  върху
културното наследство.
Въздействието е нулево.
Въздействие върху атмосферния въздух.
По време па СМР
По време  на  реализацията  на  ИП ще се  отделят  неорганизирани  емисии  от  прах  и
изгорели газове от строителна и транспортна техника. Предвид открития характер на
терена, замърсяването на атмосферния въздух ще е незначително и локално. В периода
на строителните работи обектът ще бъде източник само на неорганизирани емисии от
транспортни дейности за доставка на елементите на фотоволтаичните модули

В този период ще се извършват различни по вид дейности, като: 
 построяване на временни пътища; 
 изконни работи, отнемане на хумусен слой и земни маси от местата за полагане

на подземните ел. трасета и фундаменти на трафопостове; 
 транспорт и разтоварване на съоръженията;
 товарене и изнасяне на строителните отпадъци, както и депониране на отнетите

хумусни пластове, след приключване на процеса на строителство.
При неблагоприятни климатични условия (сухо време, фина структура на земната маса
и др.) максималните приземни концентрации на прах могат да достигнат до 1,5 пъти
стойността  на  нормата,  но  това  въздействие  е  с  ограничен  териториален  обхват,  с
краткотрайна продължителност и с ниска честота (изолирани явления).

При работата на строителни и транспортни машини, с отработени газове от двигателите
се отделят азотни и серни оксиди, въглероден оксид, въглеводороди и др., но в случая
ще се доставят материали с лекотоварни МПС, където емисиите от ауспусите им са
значително по-малки.

Оценката на въздействието на замърсяването от транспортната техника за доставка на
материали,  върху атмосферния въздух се базира на тези данни и на съображения за
разпространение на приземни емисии сочи, че въздействието на замърсяването от този
източник ще се ограничи в радиус до около 10 м. Малкия обхват на замърсяването и
неговата неголяма продължителност са основания да се прогнозира, че строителните
работи няма да окажат значително въздействие върху качеството на въздуха.

 Замърсяването на въздуха по време на строителството ще се дължи на:
              По време на строителните работи - Въздействието на строителните дейности
ще се ограничи чрез прилагане на мерките, указани в чл. 70 на Наредба № 1 от 2005 г за
норми за допустими емисии. По време на строителните работи основното въздействие
върху атмосферния въздух ще бъде в резултат на отделянето на вредни вещества от
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отработените газове на строителната техника и МПС, а именно NOх, ЛОС, СН4, СО,
NОх,  N2О,  РМ.  Малкият  обхват  на  замърсяването  и  неговата  неголяма
продължителност  са  основания  да  се  прогнозира,  че  строителните  работи  няма  да
окажат  значително  въздействие  на  въздуха  в  района.  Не  се  очаква  превишаване
пределно  допустимите  концентрации  на  замърсители  (въглероден  оксид,  серен
диоксид,  азотен  диоксид,  олово,  бензен,  общи въглеводороди и  др.)  в  атмосферния
въздух.

Прахови частици при изкопните,  товаро-разтоварни. транспортни и монтажни
работи.  Тези  прахови  емисии  ще  зависят  до  голяма  стенен  от  метеорологичните
условия  (вятър,  влажност,  температура,  устойчивост  на  атмосферата),  големина  и
относително тегло на праховите частици и фракционен състав. Основни източници на
респираторни  частици  ще  бъдат  и  отпадъчните  газове  от  двигателите  с  вътрешно
горене на монтажната техника и транспортните средства. В този етан на реализация ще
се наблюдава минимално увеличение на емисиите на определени вредни вещества и
прахови частици, дължащи се на работата на машините, използвани за изпълнение на
заложените  строително-монтажни дейности Не се  очакват значителните въздействия
върху  качеството  на  атмосферния  въздух  Въздействието  се  характеризира  като
ограничено, локално - само за обекта, в който ще се извършват дейностите, обратимо.

По време на експлоатацията
Модернизацията на  инсталацията за производство на растителни масла няма да бъде
свързано с изграждане на нови точкови източници на емисии, съответно няма да има
промяна на видовете емисии изпускани в околната среда.
В  периода  на  експлоатация  на  обекта  ФЕЦ  няма  източници  на  замърсяване  на
атмосферния въздух, тъй като преобразуването на слънчева енергия в електроенергия
не причинява  замърсяване на  въздуха Експлоатацията  на фотоволтаичния  парк не с
свързана с отрицателни въздействия върху атмосферния въздух, поради отсъствието на
всякакви източници на емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани).
Директното преобразуване на възобновяемата енергия на слънцето в електроенергия не
е  свързано  с  емитиране  на  вредни  вещества,  напротив  получаването  на  такъв  тип
енергия е свързано със заместване на източниците на енергия, получена от изкопаеми
горива.  Използването  на  фотоволтаици  е  свързано  с  чувствително  намаляване  на
емисиите (въглеродни оксиди и другите парникови газове). Потенциалът на слънчевата
енергия,  попаднала  върху  земната  повърхност  е  5  пъти  по-голям  от  сегашната
консумация на енергия в света. Потенциалът на слънчевата радиация на територията на
България е значителен, въпреки че се наблюдават значителни разлики в интензивността
на слънчевото греене по региони Производството и не е още достатъчно евтино (4-5
пъти  над  произвежданото  от  конвенционална  система),  но  не  е  свързано  със
съхраняване на опасни вещества, генериране на огпадъцп или други скрити странични
ефекти  (като  отработеното  ядрено  гориво  при  атомната  енергетика,  например).
Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от
гледна точка на екологичните и социално-икономическите условия при експлоатацията
на обекта поради нарастващото пазарно търсене на електроенергия и нужда от спазване
на изискванията на ЕС за процентно нарастване дела на възобновяемите източници на
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енергия.  Основната  екологична  полза  от  фотоволтаиците  е  предотвратяването  на
емисиите,  свързани  с  производството  на  конвенционална  електроенергия.  Съгласно
енергийната  стратегия  на  РБългария  по  договора  за  присъединяването  ни  към  ЕС,
енергията  от  възобновяемн източници  трябва  до 2010г.  да  достигне  16% през  2020
година. Преди крайната „16% цел“ ще има и междинно отчитане на всеки 2 години.
При изоставане страната ще трябва да купувасертификати за произведена възобновяема
енергия от другите европейски страни,  с  които да компенсира липсващите „зелени“
мегават часове в собственото си потребление, което ще оскъпи допълнително енергията
на вътрешния пазар. Решението на съществуващите екологичните проблеми, свързани с
разширяващото се производството на енергия, е природосъобразното производство на
енергия  от  възобновяеми  енергоизточници.  Енергията  генерирана  от  слънцето  е
възобновяема  и  спестява  използването  на  изкопаеми  горива.  Тя  не  е  свързана  с
производството на въглеродни оксиди, серни оксиди, прах или каквито и да е други
замърсители на въздуха. При заместването на I  kWh  електроенергия от въглища със
същото количество възобновяема енергия, се избягва емитирането на. както следва –
около един килограм С02. около 100 грама пепел и гипс, 2 милиграма серен диоксид и
3  милиграма  азотни  окиси  (при  използване  на  висококалорични  вносни  въглища).
Парниковите  газове,  генерирани  в  процеса  на  производство  на  възобновяемите
източници,  се  компенсират  от  редукцията  на  вредните  емисии  от  тяхното
електропроизводство още през първата година на тяхната експлоатация.
Въздействие върху земните недра.
Разглежданата  територия  не  е  обхваната  от  древни  и  съвременни  свлачища.
Дейностите  които  ще  се  извършват  в  обекта  не  са  свързани  с  дейности  с  голяма
дълбочина и поради тази причина може да се приеме,  че не се очаква въздействие
върху геоложката основа и земните недра.

Въздействие върху почвите 
Почвената покривка е обусловена от геоложкия строеж и литоложкия състав и отразява
влиянието  на  континенталните  климатични  условия,  нископланинския  климат  и
хълмист  релеф  и  растителна  покривка.Урбанизирането  както  на  имота,  така  и  на
съседните имоти обаче вече е допринесло до промяна/нарушаване на почвения профил
в района. Реализацията на обекта в предвидените очертания, съгласно представеното
инвестиционно  предложение  не  би  довело  до  замърсяване  на  почвата  и  оттам  до
промяна в  химичния  състав  и химичните  свойства  на  почвата,  а  следователно  и до
промяна  на  естественото  плодородие  и  екологичното  състояние  на
почвата.Реализацията  на  инвестиционното  предложение  е  свързано  със  следните
възможни влияния през експлоатационния период:

 Не се очаква никакво неблагоприятно въздействие върху съседните земи;
 В застроената зона почвите вече са загубили почвените си функции. 
На  база  на  изнесеното  по-горе  може  да  се  прогнозира,  че  въздействието  върху
почвите  ще  бъде  с  ограничен  териториален  обхват,  постоянно,  с  възможност  за
възстановяване, без кумулативен ефект.
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Въздействие върху биологично разнообразие.
            Имота, в които ще бъде изграден обектът представлява част от землището на гр.
Велики Преслав. В него не се срещат характерните за защитена зона видове растения и
животни. Околните терени, които не попадат в защитената зона също представляват
промишлени и урбанизирани територии, в които не се срещат защитени видове.

Дейността,  която  ще  се  развива  в  обекта  няма  да  въздейства  пряко  върху
защитените видове и местообитания поради значителното разстояние и намаляване на
ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона.

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по
време на експлоатацията на плануваните променил.

Въздействие върху шума и вибрациите
Механичните трептения с честота от 16 до 20 000 Hz, които се разпространяват

в еластична материална среда (най-често въздух) и предизвикват слухови усещания, се
наричат звук. Шум е всеки неприятен или нежелан звук, който нарушава тишината и
отдиха  или  е  опасен  за  здравето,  като  предизвиква  разнообразни  функционални  и
структурни увреждания, намалена работоспособност, затруднява речевото общуване и
възприемането  на  звуковите  сигнали  от  околната  среда.  От  хигиенна  и  психо-
физиологична  гледна  точка  към  шумовете  се  причисляват  и  тоновете  (звуци  с
определена честота), когато те оказват вредно въздействие върху човешкия организъм.

Вибрациите  и  шумът  са  мощен  биологичен  фактор,  който  чрез  сложни
нервнорефлекторни процеси повлиява неблагоприятно почти всички функции, органи и
системи  на  човешкия  организъм.  Характерът  и  степента  на  шумовите  увреждания,
настъпващи  при  експонирани  на  шумово  въздействие  работници,  се  обуславят  от
редица фактори: интензитет,  спектър и характер на шума; времетраене на шумовото
въздействие;  индивидуална  чувствителност  на  човека  и  др.  Въздействието  на  шума
може да бъде неспецифично (върху целия организъм) и специфично (върху слуховия
анализатор). Неспецифичното действие на шума върху организма отразява ефектите му
на  хроничен  стресогенен  фактор,  предимно  върху  нервната  система.  Нарушава  се
балансът  между  възбудните  и  задръжните  процеси.  Преобладават  състоянията  на
астено невротичен синдром или циркулаторна дистония. Субективните оплаквания са
неспецифични:  главоболие,  потиснатост  или  раздразнителност,  емоционална
лабилност,  безсъние.  Неврологично  най-често  се  установяват  понижени  рефлекси,
тремор,  нистагъм,  удължено  време  на  зрително-двигателна  реакция.  При
продължително  въздействие  се  нарушава  възприятието,  вниманието  отслабва,
нарушава  се  умственото  съсредоточаване,  появява  се  лабилност  на  настроението,
апатия или раздразнителност, разсеяност и спадане на темпа на работа, а при хронично
действие  –  и  преумора  с  развитието  на  неврози  от  неврастенен  тип.  Качеството  на
работата  се  влошава,  увеличават  се  грешките  при  работа  и  производственият  брак,
спадат работоспособността и производителността на труда.

Особено  уязвима  на  шумово  въздействие  е  вегетативната  нервна  система.
Доказано е, че промените настъпват при сравнително ниски нива на шума (50-70 dBA).
Най-често  се  установяват  периферна  съдова  дистония,  дистална  хипотермия  и
асиметрия  в  кожната  температура,  хиперхидроза,  дермографизъм.  Чести  са
оплакванията от болки в сърдечната област, от тахикардия и главоболие. Промените от
страна на вегетативната нервната система настъпват най-често през първите години на
шумова експозиция и са по-изразени при млади хора.
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По време на строителството на ФЕЦ и модернизацията на инсталацията не
трябва  да  се  допускат  дейности  и  техническо  оборудване  противоречащи  на
изискванията на Наредба № 4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на
сградите  при  тяхното  проектиране  и  за  правилата  и  нормите  при  изпълнението  на
строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството и Наредбата за
съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които
работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха. 

Мерките за ограничаване на шума по време на строителството при шумни и
много шумни СМР са в зависимост от:

 разстоянието между строителната площадка и съседните сгради и
помещения; 

 периода от деня и от седмицата, през които се извършват СМР (по
експертна оценка на самата площадка е необходимо да се работи
само през работните дни от 8 до 16 часа без събота и неделя); 

 продължителността на шумните и много шумните СМР (приета е
продължителност  на  шумните  работи от  3  седмици,  а  на  много
шумните – до 1 седмици); 

 нивото на шум във видовете устройствени зони. 
Тези  изисквания  следва  да  се  приложат  като  ограничителни  условия  през

строителния период. 

Въздействие върху защитени територии.
Поземлен имот с идентификатор  58222.496.30, находящ се в  землището на гр.

Велики Преслав област Шумен, община Велики Преслав, предмет на разглеждане не
попада в границите на защитени територии /ЗТ/. 

Ако инвестиционното предложение не бъде осъществено (нулева алтернатива),
площадката, на която ще се реализира, ще запази своя статут и ползване Ще продължат
да действат  съществуващите  към момента  фактори и въздействия,  без  внасянето  на
допълнителен натиск от въздействията на инвестиционното предложение.

Реализирането  на  ИП  няма  да  окаже  въздействие  върху  защитени  зони  и
защитени територии.

Въздействие върху качеството на водата
Към настоящия момент в разглеждания имот инсталацията за производство на

масло  е  изградена  и  действаща.  На  обекта   се  формират,  битово-фекални,
производствени  и дъждовни води при нормална експлоатация. 

Вода - за питейно-битови нужди на персонала се доставя от водопроводната
мрежа на гр. Велики Преслав. Максималното дневно количество на тези води е според
броя  работещи  на  площадката.  Количеството  им  е  изчислено  база  нормите  за
водопотребление  за  питейно  битови  нужди  на  човек  за  производствени  сгради  на
смяна. При Q мах/см. = 45 л/раб., за 60 души постоянен персонал ще са необходими
2,7 куб.м./ден.

1.1.10 Характеристика на компонентите на околната  средата.
Съгласно климатичното райониране на България,  теренът попада в  Умерено-

континенталната  климатична  подобласт  на  Европейско-контитенталната  климатична
област,  Средния  климатичен  района  на  Дунавската  хълмиста  равнина  Климатът  в
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Средния  климатичен  район  на  Дунавската  хълмиста  равнина  се  характеризира  със
студена зима със средни температури на януари -2 0 до -3.5°С.

Характерни за района са фоновите прояви, поради което средните максимални
температури  са  по-високи.  Пролетта  настъпва  рано,  като  средните  пролетни
температури надвишават 5°С още в началото на март. Поради по-голямата надморска
височина лятото не е много горещо със средна температура за юли 22-23°С.

Районът се характеризира със средно годишно валежно количество от около 600
мм/год.  Зимните  валежи  (130-140  мм)  са  ниски,  а  снежната  покривка  е  устойчива
Валежите  през  пролетта  (150-160  мм)  са  по-високи  от  зимните.  Сумата  на  летните
валежи е също висока 180-190 мм Есента е топла, като температурата пада под 10°С в
края на октомври със средна сума на валежите - 120-130 мм.

Територията  на  Община  Велики  Преслав  се  характеризира  с  типичен  умерено
континентален климат. Тъй като се намира в периферната част на източния климатичен
район на  Дунавската  равнина,  климатичната  характеристика  се  влияе  от  множество
фактори температура на въздуха, относителна влажност, скорост и роза на ветровете,
валежи, слънчева радиация и др. 

Температура
Температурата  на  въздуха  е  важна  климатична  характеристика,  която  се

определя от редица взаимно свързани условия - преди всичко от слънчевото греене и
радиация,  надморската  височина  на  района,  интензивността  на  топлообмена  между
земната  повърхност,  приземния  атмосферен  слой  и  по-горните  слоеве  Тя  оказва
влияние върху процесите на разсейване на прахо-газови вредности в изхвърляните от
стационарни източници отпадъчни потоци. Районът са характеризира със студена зима.
като  средно  месечните  температури  за  зимните  месеци  са  от   1.  0°С  (декември,
февруари)  до  –  1.  1°С  (януари).  Пролетта  е  прохладна,  а  лятото  не  е  горещо  със
средномесечна температура за най-топлите месеци юли – август около 21-22°С Есента е
топла,  като  средните  температури  през  октомври  се  задържат  около  12°С

Средногодишната годишна температура е 11° С

Таблица № 1. Средномесечна температура на въздуха (Велики Преслав)
1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

.-и 1.
0

44 10.
7

15.
6

19.
4

22.
0 216 17

4
12.
0 6.8 18 11.

01.4.3.2. Слънчева радиация. Слънчево греене

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на
топлинна  енергия  за  природните  процеси  протичащи  върху  земната  повърхност,  в
атмосферата и хидросферата За района на разглеждания обект е използвана наличната
информация за ХМС Търговище, като най-близък до обекта пункт, за който има данни
за слънчевото греене (Климатичен справочник на България, том I - слънчево греене)

Климатичният  район  се  характеризира  с  висока  за  България  (2204  часа)
годишна  продължителност  на  слънчево  греене.  Общото  времетраене  на  слънчево
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греене  в  района достига  до 2180 часа  годишно около 25 % в годината  (показано  в
таблица),като  максималната  му  продължителност  е  през  юли  и  август.  Дните  без
слънце през годината са средно 77, като най-малко на брой (само 13 дни без слънце) са
през периода май - октомври

Облачността  пряко  влияе  върху  поетата  от  земната  повърхност  слънчева  радиация
Степента на покритост на небето с облаци се оценява по десетобална скала (бал 0 -
чисто небе. бал 10 - покрито с облаци).

Валежи и влажност на въздуха.

Районът  се  характеризира  със  средно  годишно  валежно  количество  от  около  600
мм/год.  Годишния ход на валежите е с максимум на валежите през лятото 180 мм.
средни през пролетта 154 мм и с  минимум през есента 129 мм и зимата 134 мм.

Степента  на  овлажнение  е  отношението  на  количеството  валежи  към
изпарението  и  показва  месечния  дефицит  или  излишък  на  влажността  във  въздуха.
Както се вижда дефицит на влага има от месец март до месец  октомври, като много сух
е месен август с относителна влажност 64%. а най-влажен е декември с относителна
влажност 84%.

Районът е с висока влажност на въздуха 64-84%. с максимум през зимните и месени и
със средна честота по отношение на мъглите

Мъгли
Мъглата е състояние ма въздуха в приземния слой, при което хоризонталната видимост
е по-малка от 1  km Мъглите се образуват предимно през студената част на годината.
Районът се характеризира с висока честота на мъгливото време над 25 дни годишно.
Максимумът на мъглите е през зимата (около 19-20 дни от ноември до март), като през
летните месеци пада до 5-6 дни
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Таблица № 2. Продължителност на слънчево греене в часове (Велики преслав)
1 II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII Гол.

79 99 139 1X
2

23
4

263 31
Х

30
2

245 17
6

95 72 22Н
4

Таблица .V; 4. Средна месечна сума на валежите в милиметри (Велики 
Преслав)

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
39 38 36 55 65 78 57 45 32 44 53 57 Ш.

х

Таблица X5. Средна месечна oтносителна влажност в проценти 
(Велики Преслав)

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

82 80 74 69 71 70 65 64 68 75 82 84
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От дейността на обекта не се очаква наднормено замърсяване на въздуха, вследствие на
дейността  му.  Вредните компоненти,  които се емитират в  атмосферата  по време на
строителството и експлоатацията  на обекта  ще бъдат с  незначителни концентрации.
Тъй като те ще са с малък териториален обхват, не се очаква да окажат съществено
влияние върху качеството на атмосферния въздух. 
Един  от  климатичните  елементи  с  най-силно  влияние  върху  разпределението  на
вредните вещества от обекта в атмосферата е вятърът. Представени са многогодишни,
сезонни  и  моментни  стойности  за  параметрите  на  ветровите  процеси  в  зоната.
Характерът  на  разсейването  и  преноса  на  замърсители  съществено  се  влияе  от
скоростта на вятъра, като най-неблагоприятни са ветровете със скорост 0 до 1.0 m/s. За
района на общината са характерни средни месечни скорости над 1.9 m/s .От значение в
конкретния случай са ветровете със скорост до 10 m/s. Разпределението на тези ветрове
е представено в следващата таблица и розата на ветровете за района..

Роза на ветровете

Посо
ка 

N NE E SE S SW W NW Тихо
врем
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Таблица № 6. Брой на дните с мъгла но месеци (Велики Преслав)
1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
4.0 2.3 2.0 1.4 1.

2 10 0.5 0.7 0.9 2.7 3.8 4 8 25.
4
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е 
Скор
ост 
[м/с] 

3,4 3,4 3,7 4,0 4,4 4,3 4,4 4,8 - 

Чест
ота 
[%] 

3,6 5,0 17,2 15,2 5,1 7,4 32,0 14,6 47,3 

2. Въздействие  върху  елементи  от  националната  екологична
мрежа,  включително  на  разположените  в  близост  до
инвестиционното предложение.

Имотът,  в  който  ще  бъде  реализирано  инвестиционното  предложение,  се
намира в гр. Велики Преслав, община Велики Преслав – промишлена зона и не попада
в защитени зони. Имотът, в който е изграден обектът и преди е бил производствен
обект. В него не се срещат описаните по-горе видове растения и животни. Околните
терени,  които  не  попадат  в  защитената  зона  също  представляват  урегулирани
поземлени имоти, в които не се срещат защитени видове. 

По време на експлоатацията няма да се създаде бариерен ефект за предвижване
на птици и прилепи, дори и съвместно с останалите подобни ИП в общината, поради
това,  че  районът  не  е  изявен  миграционен  коридор  за  птиците,  не  се  наблюдават
струпвания на нощуващи и мигриращи птици.

Територията  на  ИП не  е  на  място,  което  играе  роля  на  екологична  връзка  в
защитената зона, тъй като се намира в антропогенно повлияна територия и не прекъсва
екологичния коридор за движение.

Не предоставят подходяща хранителна база за птиците.

Имотът е отдалечен от крайречните и заливни лонгозни гори, както и свързаните
с  тях  местообитания  на  видове  птици,  поради  което  не  се  очаква  отрицателно
въздействие върху тези видове или нарушение на водния режим.

По  отношение  на  растителния  свят,  при  реализацията  на  ИП  не  се  очаква
отрицателно въздействие, където не се срещат видове с природозащитен статус.

Площадката  е  вече  антропогенно  повлияна,  няма  да  доведе  до  отрицателно
въздействие върху предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на
защитените зони.

Предвид наличието на постоянно човешко присъствие и фактора безпокойство,
птиците  използват  територии,  които  не  са  с  променено  качество  и  функции,  без
ежедневно присъствие и движение на хора.

При  изграждане  на  ИП  няма  да  се  наложи  отсичане  на  трайна  дървесна
растителност.
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Имотът,  предмет  на  инвестиционното  предложение  е  отдалечено  от  такива
горски местности, където се срещат изброените видове местни птици.

В  заключение  може  да  се  отбележи,  че  реализацията  на  инвестиционното
предложение  няма  да  засегне  местообитанията  на  защитените  и  мигриращи  видове
птици.

3. Очакваните  последици,  произтичащи  от  уязвимостта  на  инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия 

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално
ще  съществува  както  в  периода  на  строежа  на  ФЕЦ  в   обекта  така  и  при
експлоатацията на инсталацията за производство на олио  и ще касае само работещите
на обекта.

Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на
работещите:

•  шум, вибрации, работа на открито с непостоянен микроклимат, замърсяване
на въздуха с прахови частици и ауспусови газове от бензинови и дизелови двигатели;

•  физическо натоварване;

Същите  ще  имат  временен  характер,  като  рискът  се  оценява  като  нисък  до
приемлив.

Използването на лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски,
каски,  работно  облекло и  обувки),  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.

Потенциален риск за здравето на работещите по поддръжката на съоръженията
практически  не  съществува  при  спазване  на  регламентираните  изисквания  за
безопасни условия на труд.

Инвестиционното предложение само по себе си не може и не създава риск от
големи аварии и/или бедствия.

При настъпване  на  бедствена  ситуация  от  наводнение  самата  инсталация  би
била уязвима в определена степен в зависимост от силата на дъждовете и съчетанието
с  други  фактори  като  бурен  или  ураганен  вятър  и  други.  Нейната  еластичност  и
гъвкавост от конструктивна гледна точка дава възможност до определена степен тя да
устои на  вълната  и вятъра.  В случай на  по-силно въздействие  на  вятъра и вълната
елементи от нея могат да бъдат откъснати и отнесени. В случая е важно персонала на
инсталацията да бъде изведен на безопасно място при първия сигнал за настъпване на
бедствена  ситуация.  Отнесени  от  течението  и  вятъра  елементи  на инсталацията  не
представляват сериозна опасност и не могат да предизвикат силни разрушения.
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ИП  не  попада  в  обхвата  на  Раздел  1  на  Глава  седма  на  ЗООС.  ИП  не  се
класифицира с нисък или висок рисков потенциал.  Период на строителството – без
риск  за  възникване  на  големи  аварии;  Период  на  експлоатация  –  без  риск  за
възникване на големи аварии.

4. Вид  и  естество  на  въздействието  (пряко,  непряко,  вторично,  кумулативно,
краткотрайно,  средно  и  дълготрайно,  постоянно  и  временно,  положително  и
отрицателно).

Не  се  очаква  отрицателно  въздействие  от  реализацията  на  инвестиционното
предложение. Най-общо, въздействието върху компонентите на околната среда може да
се оцени предварително като локално, с ограничен характер, без кумулативно действие.
Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Реализацията
на  намерението  няма  да  предизвика  съществена  и  негативна  промяна.Вида  на
въздействието  на  инвестиционното  предложение  върху  компонентите  на  околната
среда  и  човешкото  здраве  е  представено  по  отделно  по  компоненти  и  обобщено  в
табличен вид.

По време на строителството 
Компонент на околната среда Въздействие

Атмосферен въздух 
Пряко, временно, краткотрайно – при работа на 
строителната и транспортна техники 

Геоложка основа Не се очаква въздействие
Повърхностни води Не се очаква въздействие

Шум и вибрации 
Пряко, временно, краткотрайно, само по време на работата 
на строителните машини и транспортната техника 

Почви Пряко, постоянно 
Растителност Не се очаква въздействие 
Животински свят Не се очаква въздействие 
Ландшафт Не се очаква въздействие 

По време на експлоатацията
Компонент на околната среда Въздействие

Атмосферен въздух 
Незначително като ефект, дълготрайно по време, 
постоянно по продължителност.

Геоложка основа Не се очаква въздействие

Повърхностни води 
Пряко, дълготрайно но положително – очаква се в 
минимална степен, отвеждане на дъждовните води от 
площадката 

Шум и вибрации 
Пряко, постоянно, дълготрайно но незначително – от 
експлоатацията на обекта 

Почви Не се очаква въздействие 
Растителност Не се очаква въздействие 
Животински свят Не се очаква въздействие
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Ландшафт Не се очаква въздействие
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Въздействи
е

Вероятност
на появата

на
въздействи

ето

Териториал
ен обхват

на
въздействи

ето

Положител
но/

отрицател
но

въздействи
е

Пряко/
непряко
въздейст

вие

Степен на
въздействи

ето

Честота Продължител
ност

Кумулати
вно

Мерки за
предотвратяв

ане,
намаляване

или
компенсиране

на
отрицателнот

о
въздействие

Върху
въздуха

Не се
очаква

не не не не не не не -

Върху
водите

Повърхнос
тни  и
подземни
води  не  се
очаква 

не не не не не не не -

Върху
почвата

Очаква се Засегнатит
е имоти

отрицател
но

пряко ниска постоян
но

дълготрайно не --

Върху
земните
недра

Не  се
очаква

Не  се
очаква

не не не не не не -

Върху
ландшафта

Очаква се Засегнатит
е имоти

отрицател
но

пряко ниска постоян
но

дълготрайно не -
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Върху
минералнот
о
разнообраз
ие

Не  се
очаква

не не не не не не не -

Върху
биологично
то
разнообраз
ие

Не  се
очаква
върху
флората
Не  се
очаква
върху ЗТ

не не не не не не не -

Върху
материално
то  и
културно
насладство

Не  се
очаква

не не не не не не не -

Върху
персонала

Не  се
очаква

не не не не не не не -

Върху
населениет
о

Не  се
очаква

не не не не не не не -

От
генериране
на
отпадъци

Не  се
очаква

не не не не не не не -
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От  рискови
енергийни
източници

Не  се
очаква

не не не не не не не -

От
генетично
модифицир
ани
източници

Не  се
очаква

не не не не не не не -

Дискомфор
т

Не  се
очаква

не не не не не не не -

Върху
материални
те активи

Очаква се дружество
то

положител
но

пряко средна постоян
но

дълготрайно не -
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5. Степен  на  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.)

 Всички дейности от инвестиционното предложение ще се извършват на територията на
производствената площадка на „Плиска Ойл“ ООД.

От  извършения  обстоен  анализ  може  да  се  направи  извод,  че  като  следствие  от
дейността на новите производствени мощности няма да се наблюдава завишаване на
заболеваемостта  или  промяна  в  здравния  статус  на  околното  население  и  няма
констатирани рискови фактори за населението. С инвестиционното предложение няма
да  бъдат  засегнати  населени  места,  обхвата  на  въздействие  ще  бъде  в  рамките  на
имота. В малка степен ще бъдат засегнати работещите в обекта, тъй като е неминуемо
по време на строителните дейности да не се създаде било то и минимален дискомфорт
на  пребиваващи  в  района.  Обхвата  на  въздействието  е  локален.  Единствено  при
наличието  на  производствена  авария  –  например  пожар  въздействието  може  да  се
разпространи в съседните имоти.

Обобщена  информация  за  обхвата  на  възможните  въздействия  е  отразени  в
точка 4 по горе, представляваща и Матрица за оценка на потенциалните въздействия
при реализация на инвестиционното предложение.
6. Вероятност, интензивност, компетентност на въздействието. 

Имотът е обособен като отделна площадка, оградена със собствена ограда. Въведени
са строги правила за спазване на производствената и търговска дейност.  В товарния
обсег на обекта се  допускат за влизане и излизане само товарни автомобили свързани с
доставките и експедицията на стоките. 

Чрез  въвеждането  и  спазването  на  тези  мерки  се  свежда  до  минимум рискът  от
внасяне или изнасяне от дружеството на инфекциозни заболявания общи за човека.

Инвестиционното  предложение  няма  вероятност  за   въздействие  върху  околната
среда и населението в отрицателна посока.

Вероятността от настъпване на аварийна ситуация на площадката, при спазване на
технологичните  процеси,  правилата  за  безопасна  работа,  ЗБУТ  и  наличието  на
квалифициран персонал се оценява на малко вероятна.

Като  заключение  след  обстойно  извършения  анализ  може  да  се  потвърди,  че
реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие
върху здравето на хората и околната среда.

7.  Очакваното  настъпване,  продължителността,  честотата  и
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обратимостта на въздействието. 

Не се очаква пряко, трайно или необратимо въздействие върху елементите на
околната среда в резултат бъдещата дейност на обекта.

Продължителността на въздействие по време на строителството и по време на
експлоатацията на обекта зависи от качеството на извършените строителни работи и
използването на съвременни материали и методи.

За периода на строителството въздействието ще бъде с малка продължителност в
рамките на работното време.

За  периода  на  експлоатация  въздействието  ще  е  постоянно,  с  постоянна
интензивност. 

Не се очакват промени в екологичното състояние на района от реализацията на
инвестиционното предложение.

Въздействията  ще  настъпят  от  момента  на  реализиране  на  инвестиционното
намерение:

Фактор шум
Продължителност  –  при  извършване  на  товаро-разтоварните  дейности  по

доставка на материали, суровини и експедицията им.
Честота – в рамките на работния ден, 5 дни в седмицата.
Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо.
Фактор вибрации 
Продължителност – при извършване на строителните дейности. 
Честота  –  в  рамките  на  работния  ден,  5  дни  в  седмицата,  при  работата  на

съответното оборудване – източник на вибрации.
Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо.
Компонент води
Продължителност – не се очаква въздуйствие.
Компонент атмосферен въздух
Продължителност – при извършване на товаро – разтоварни дейности по време

на строителството, при доставка на суровини и експедиция на продукция.
Честота – в рамките на работния ден, 5 дни в седмицата.
Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо.

Въздействие  върху  компоненти  „биологично  разнообразие”,  „почви”,
„земни  недра”,  „ландшафт”,  „природни  обекти”  и  „минерално  разнообразие”
липсват.

При  аварийни  ситуации  не  е  възможно  да  се  направи  оценка.  Критериите
зависят  пряко  от:  -  характера  на  аварийната  ситуация;  -  веществата/смесите,
взаимодействали помежду си, както и техните количества; - готовността за реакция от
страна на персонала.

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

Инвестиционното предложение не предполага комбинирано въздействие със
съществуващи дейности и/или одобрени инвестиционни предложения. 

При  изпълнението  на  предложените  от  възложителя  мерки,  предвид
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избраната  технология,  по  време  експлоатацията  на  ИП  не  се  очаква  значително
отрицателно въздействие, включително с кумулативен ефект,  върху качеството на
атмосферния  въздух,  водите,  почвата,  биоразнообразието  и  ландшафта  и  шумово
замърсяване на околната среда.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Всички  описани  технологични  мерки  са  свързани  пряко  или  косвено  с
редуциране нивата на замърсителите емитирани в компонентите на околната среда.  В
раздел IV са  разгледани мерки за  намаляване на отрицателните  въздействия   върху
околната среда и човешкото здраве от реализацията на инвестиционното предложение.
В точка 11 по-долу са представени мерки, които ще бъдат изпълнени за избягване и/или
намаляване на потенциалните негативни въздействия върху компонентите на околната
среда и факторите на здравната среда в района на инвестиционното предложение.

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Имайки  предвид  отдалечеността  на  инвестиционното  намерение  от  границите  на
Република  България,  няма  предпоставки  за  транс  –  гранично  въздействие.  При
изграждането  на  площадковия  газопровод  и  експлоатацията  на  инсталацията  за
производство на каменна вата не се очаква въздействие върху населението и околната
среда на територията на друга държава или държави.

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. 

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да
прекратят  значителните  вредни  въздействия  върху  околната  среда,  както  план  за
изпълнението на тези мерки са представени в следващата таблица.
 Изложеното в тази точка припокрива необходимата информация по Чл. 93. ал 5 от
Закона за опазване на околната среда.

№

Мерки Период/фаза Резултат па изпълнение

   1 2 3 4

1 СМР  да  се  ограничат  само  в  имотите  на
инвеститора

По  време  на  монтажни
дейности

Опазване на съседите
терени от замърсяване

2
Отнемане,  съхранение  н  използване  на
хумусния  пласт  на  терена  преди  започване  на
СМР

По  време  на  монтажни
дейности

Опазване на почви
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3
При  извършване  на  дълбоки  изкопи  в  близост
до  тях  да  не  се  съхраняват  отпадъци  и/или
опасни вещества

По  време  на  монтажни
дейности Опазване на подземните

води.
Опазване на почви

4
Своевременно  извозване  на  строителните
отпадъци,  съгласуване  на  схемите  за  извозване
на отпадъците с Община Велики Преслав

По  време  на  монтажни
дейности Опазване па почви

Опазване на съседите
терени от замърсяване

5 Спиране  на  товаро  разтоварните   дейности  на
прахообразни  материали  и  отпадъци  при  силен
вятър

По  време  на  монтажни
дейности

Опазване  чистотата  на
атмосферния възду х

6

Оросяване на запрашени повърхност н терени

По  време  на  монтажни
дейности

Опазване  чистотата  на
атмосферния ВЪЗДУХ

7

Редовна  поддръжка  на  технологично
оборудване По  време  на

експлоатацията

Редуциране  емисиите
шум:
Предотвратяване  на  загуби
на вода

Мерки  във  връзка  с  изпълнение  на  задълженията,  съгласно  Наредба  за
съхранение на химични вещества, относно складовете/резервоарите за съхранение на
химични вещества и смеси:

 Складовете  за  съхранение   на  опасни  химични  вещества  са  отделени  от
битови и други помещения на територията на дружеството.

 Вентилацията и осветлението са съобразени с вида и количествата опасни
вещества, които се съхраняват. 

 Необходимата температура в складовете се съобразява с вида съхранявани
опасни  вещества,  както  и  се  контролира  и  поддържа  в  рамките  на  определените
температурни граници.

 Съгласно  законодателството  в  съответствие  с  пожароопасните  и
взривоопасните свойства на съхраняваните вещества на територията на дружеството са
поставени пожароизвестителни и пожарогасителни системи.

 На  територията  на  складовете  не  се  съхраняват  несъвместими  опасни
вещества.

 Складовете  и  всички  помещения  на  територията  на  дружеството  са
асфалтирани,  налични  са  утайници,   което  не  позволява  пряк  контакт  на  опасни
химични вещества с почви и вода в следствие на разливи или разсипване. Налични са
адсорбенти в случай на евентуален разлив. Съдовете в които се съхраняват (варели) са
съобразени с опасните свойства на съхраняваните опасни химични вещества.

 Изпълнени са изискванията към складовете по реда на чл. 6 от  Наредба за
реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, както и са изготвени
инструкции, съгласно чл. 4 на Наредбата.

 Достъпът на външни лица до складовете е ограничен и обозначен с табели.

Проектираната инсталация за ФЕЦ на „Плиска ойл“ ООД гр. Велики Преслав отговаря
на изискванията на:

 Нормативна  уредба  касаеща  изпълнението  на  проекта  и  последваща  работа  с
техническите съоръжения включени в него:
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 Наредба №3 / 09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и

електропроводните линии;

 Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на

електрически топлофикационни централи и по електрически мрежи;

 Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване

на безопасност при пожар;

 Отраслови правилници за хигиена и безопасност на труда;

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

До  настоящия  момент  към  инвестиционното  предложение  не  е  проявен
обществен интерес.
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	6. Предлагани методи за строителство.
	6.1 Предвижда се в процеса на реализацията на инвестиционното предложение за модернизация на предприятие за производства на растителни масла с цел повишаване на производствения му капацитет да се използва строителната конструкция, която представлява сглобяем корпус и ограждащи стени, преградни стени, метални носещи конструкции и обслужващи метални площадки за машините и апаратите. Строежът ще бъде изпълнен с готови заготовки и конструкции доставени от фирмата изпълнител.
	Друга основна цел е и да се поддържа в добро състояние качеството на компонентите на околната среда и осигуряването на природосъобразен живот на населението. Тази цел не противоречи на дългосрочната цел на България в областта на околната среда, а именно: подобряване качеството на живот на населението на страната чрез осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на богата природа на основата на устойчиво управление на околната среда. ИП има отношение и към следните стратегически цели по отношение на околната среда (посочени в Националната стратегия за околна среда и Националния план за действие):
	• запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда;
	• опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие;
	• подобряване управлението на отпадъците;
	Общите цели на ИП са насочени към по-добро обвързване за опазването на околната среда, увеличаване на участието в процеса на вземане на решение на представители на различни заинтересовани групи и институции, чрез запознаване с ИП и неговата оценка. Главната цел на ИП е да анализира и оцени потенциалните въздействия и предвижданията и да посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната среда и човешкото здраве от реализацията на ИП.
	Ефективно използване на територията. Развитието на инфраструктурата и природно съобразно ползване на даденостите на територията.
	Местоположението на терена и имота е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на критериите за определяне на:
	- характеристиката на дейностите и технологиите по обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти;
	- местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;
	- характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост;
	- обществения интерес към предложението, дейности и технологии;
	Разположението и конфигурацията на площадката съответстват на предназначението на обекта.
	12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
	ИП за Модернизация на предприятието за производства на растителни масла с цел повишаване на производствения му капацитет и изграждане на автономна фотоволтаична централа с мощност до 999,0 kWр, в поземлен имот с идентификатор 58222.496.30 по КК на гр. Велики Преслав, общ. Велики Преслав, обл. Шумен, „Промишлена зона“, с площ на имота 45312 кв. м. и НТП: „За друг вид производствен складов обект“. Инвестиционното предложение е свързано със съществуваща дейност на дружеството.
	Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение е необходимо:
	одобряване на проектната документация;
	издаване на разрешение за присъединяване към електроприсъединелната система;
	издаване на разрешение за строеж пета категория по реда на ЗУТ от Община Велики Преслав.
	Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи и имоти, в съседство.
	2. Мочурища, крайречни области, речни устия;
	Въздействие върху земните недра.
	Въздействие върху почвите
	Въздействие върху биологично разнообразие.



