
Приложение № 2, към чл. 6
от „Наредбата за условията и реда за
извършване на ОВОС
(дои. - ДВ, бр.З от 2006г.

изм. и доп., бр. З от 2011 г.
бр. 12 от 2016г., в сила от 12.02.2016г.)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА

ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
о

„Изграждане на нови резервоари за сярна киселина с обем 90м ,
амонячна вода с обем 45 м3 и обособяване на две площадки за съхранение на

трансформаторно масло на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

I. Информация за контакт с възложителя:

1. „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД,
Седалище: с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора
БУЛСТАТ: 123531939
Изпълнителен директор - инж. Живко Динчев
Гражданство: Българско

2. Пълен пощенски адрес:
Адрес: „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД
п.к. 6265 с. Ковачево, общ. Раднево, обл. Стара Загора

3. Телефон, факс и е-таП:

тел.: 042/66 22 14, факс: 042/66 20 00 е-таи:1ес2@*рр2.сот

4. Лице за контакти:

инж. Даниела Николова - Ръководител отдел „Екология"

тел. 042/662 600 е-тай: с1.тко1оуа(о)Дрр2.сот

II. Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Предметът на дейност на Дружеството е производство на електрическа и топлинна
енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и ремонтна дейност в
областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и ремонтна дейност в
областта на електропроизводството и топлопроизводството, инвестиционна дейност,
придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски мерки и
промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, както и други
обекти на интелектуалната собственост, както и всяка друга дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт, а когато се изисква издаване на резрешение или лиценз, след
получаване на разрешението или лиценза.



Произведената електрическа енергия се изнася в енергийната система посредством
изградените открити уредби 110 кУ, 220 кУ и 400 кУ, разположени в непосредствена близост
до централата.

Основен енергоносител при работата на Централата са местни лигнитни въглища,
добивани в рудниците на Мини „Марица Изток" ЕАД.

Централата се намира на 280 километра от София и на 60 километра от Стара Загора.
Изградена е върху площ от 512 хектара в непосредствена близост до с. Радецки, а на изток от
нея се разполага язовир „Овчарица".

Инвестиционното предложение на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД предвижда
изграждане на нови резервоари за съхранение на сярна киселина, амонячна вода и
обособяване на две площадки за съхранение на трансформаторно масло. Предложението ще се
реализира както следва:

1. Изграждане на стоманен вертикален цилиндричен резервоар за концентрирана сярна
киселина с обем 90м3 в цех ХВО и Р на ТЕЦ „Марица Изток 2 "ЕАД.

2. Монтиране на нов съд за съхранение на 25% амонячна вода с обем 45м3, като основен
резервоар в цех ХВО и Р.

3. Обособяване на две площадки за съхранение на трансформаторно масло:

Първа площадка с площ 110 м2, включваща два броя резервоари с обем 18м3 за свежо
трансформаторно масло и един резервоар с обем 8.5 м3 за отработено
трансформаторно масло;

Втора площадка с площ 160 м2, включваща два броя резервоари с обем 18м3 за свежо
трансформаторно масло и един резервоар с обем 8.5 м3 за отработено
трансформаторно масло

Целта на настоящото инвестиционно предложение е:

Основна цел на ИП е оптимизация работата на Централата и обезпечаване
функционирането на цех „Химично водоочистване и Режими" чрез изграждане на нови
резервоари за съхранение на реагенти концентрирана сярна киселина и 25% амонячна вода.

По отношение на изграждането на резервоара с обем 45 м3 за съхранение на амонячна
вода, Операторът внася уточнението, че това е съществуващ резервоар, който е използван за
съхранение на безводен (анхидриден) амоняк, съхраняван под налягане, разположен в близост
до фигурите за съхранение на въглища. С въведените оптимизации в технологичния режим на
Централата отпадна необходимостта от употребата на безводен втечнен амоняк, поради което
резервоара за втечнен амоняк бе изведен от експлоатация.

Предвижда се този резервоар да бъде преместен от сегашното си местонахождение и
монтиран в цех „ХВО и Р" и в него да се извършва съхраняването на 25% амонячна вода.
Реализацията на проекта за монтаж на резервоара за 25% амонячна вода се изразява в
монтиране на този хоризонтален съд с обем 45м3, с диаметър 2.87м и дължина 7.56м. върху
стоманобетонен фундамент с размери 11.4м х 6.4м и с дебелина на фундаментната плоча 0.5м.

Планира се също така новия резервоар за 25% амонячна вода да се използва като
основен, а досега съществуващия резервоар с обем 25 м3 да се използва като авариен.

Реализацията на резервоара за сярна киселина се изразява в изграждане на нов
вертикален цилиндричен съд с полезен обем 90м3, с диаметър 4500мм и височина бОООмм.
Резервоара ще се монтира върху стоманобетонен фундамент с размери 6.2м х 6.7м с дебелина



на фундаментната плоча О.бм и височина на фундамента 2.2м. към реагентно стопанство на
цех „ХВО и Р".

Обособяване на две площадки за съхранение на трансформаторно масло: едната е с обща
площ ИОкв.м (7.6м х 14.5м) и втора с обща площ 160кв.м (6.4м х 25м). На всяка ще бъдат
монтирани по два резервоара за съхранение на свежо трансформаторно масло с единичен
обем 18т3 и по един резервоар на всяка площадка за съхранение на отработено
трансформаторно масло с обем 8.5т3.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Настоящото ИП е свързано с основния предмет на дейност на централата, а именно
производство на електрическа енергия на база на топлоенергия получена от изгарянето на
лигнитни въглища.

ИП кореспондира и с областната стратегия за развитие на Област Стара Загора 2014-
2020: „Приоритет 4: Опазване на околната среда и развитие на екологична инфраструктура за
устойчиво развитие и инвестиционна привлекателност."

В последните години усилията на дружеството са насочени изцяло към подобряване на
условията на експлоатация на горивната инсталация към „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД и
осигуряване на екологосъобразното управление на процесите.

Във връзка с това Дружеството се стреми стриктно да спазва ангажименти си, относно
спазването на българското и европейско законодателства в областта на опазване на околната
среда.

Изграждането на нов вертикален цилиндричен резервоар с обем 90м3 за съхранение на
сярна киселина, която се използва при производството на дълбоко обезсолена вода за нуждите
на централата ще бъде въведен като основен резервоар, а един от наличните резервоари ще се
използва като допълнителна свободна (аварийна) емкост. Наличните резервоари са в
експлоатация от пуска на централата 1966г., поради което ще е необходимо поетапното им
извеждане от експлоатация и изгражнане на нови със същият обем.

Предвиденият за монтиране нов съд за амонячна вода 25% с обем 45 м3 ще изпълнява
функция на основен резервоар за съхранение на амонячна вода, а наличният ще се използва
като резервна (аварийна) емкост. ИП е наложително с оглед обезпечаване работата в цех
„ХВО и Р". Новият резервоар ще бъде монтиран на наличната площадка в цех „ХВО и Р" в
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД.

Необходимостта от обособяване на две площадки с по два резервоара по 18 т3 на всяка
площадка за съхранение на свежо трансформаторно масло и по един резервоар по 8,5 т3 на
всяка площадка за съхранение на отработено трансформаторно масло е наложителна с оглед
поддържане работата на блоковите трансформатори. Към момента необходимите количества
трансформаторни масла се съхраняват в маслено стопанство.

3. (Дон. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Връзка с други съществуващи и
одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на
инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Основен предмет на дейност на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД е производство на
електрическа енергия на база на топлоенергия получена от изгарянето на лигнитни въглища.

В обхвата на реализиране на ИП, няма информация за съществуващи други
инвестиционни предложения подлежащи на одобрение от компетентните органи. Същото не
влиза с противоречие с начина на ползване на съседните имоти.

Не се налага изменение на одобрения ПУП.



4. Подробна информация за разгледани алтернативи

Не са разглеждани други алтернативи по отношение на технология на съхранение на
ОХВ и С и по отношение на местоположение на резервоарите за химикали и масла, освен
предложената алтернатива. Приложени са най-добрите налични инженерни практики, в
съответствие с изискванията на най-добрите налични техники при съхранение на химикали.

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

Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло в пределите на площадката на
„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД.

Основната площадка на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД се намира на територията на
община Раднево, землището на с. Ковачево, кв.З УПИ I - 1, 5, 6 и кв.1 УПИ 1X1 съгласно
Подробен устройствен план - План за застрояване, одобрен от МРРБ със Заповед №РД-02-14-
366/15.06.2005г. Изградена върху площ от 512 Ьа в Източномаришкия енергиен комплекс. Тя се намира
близо до с. Радецки, на 60 км. югоизточно от ф. Стара Загора На изток граничи с язовир „Овчарица",
чиято площ е627Ьа.

Всички елементи на разглежданото ИП ще се развият върху усвоените терени и не е
необходима допълнителна площ за складиране на строителни материали по време на
строителните дейности.

6. (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните процеси
(по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които
се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

ИП включва изграждане на резервоар за съхранение на концентрирана сярна киселина и
резервоар за съхранение на 25% амонячна вода. Трансформаторните масла са извън обхвата
на Приложение 3 на ЗООС. С оглед представяне на пълна и достоверна информация за
наличните капацитети на съоръженията за съхранение на ОХВ и С по Приложение 3 на ЗООС,
Операторът предоставя следните данни:

Вид ОХВ/С
опасност

Максимален
капацитет на

съоръженията, ^

Дейности/Процеси

Автомобилен
бензин

Дизелово гориво

Р1ат.Ия1,Н224,
А§р.Тох.1,Н304,
8ктшт12, Н315,
8ТОТ 8ЕЗ, Н336,
Ми1а. 1В, Н340,
Сагс. 1В, Н350,
Керг. 2,Н361,

Ациайс СЬгошс 2,
Н411

Р1ат. 1ля.1,Н224,
Аси1е 1ох.4, Н332,
8кт1гп1. 2, Н315,

Сапс.2,Н351,
8ТОТ ЯЕ 2, Н373,
Азр. Тох.1,Н304,

с СЬгошс 2,
Н401

16,785 Съхранение

13.37 Съхранение



Котелно гориво
/мазут/

Хидразин

Амониев
хидроксид

/амонячна вода/

Водород

СагсЛВ, Н350,
Керг.2,Н361,

8ТОТКЕ2,Н373,
Аси1е 1ох.4, Н332,
Адиайс сЬгошс 2,

Н411
Сапс.1В,Н350,

Аси1е 1ох. 2,НЗЗО,
Аси1е1ох.З, Н311,
Аси1е1ох. 3,Н301,
8стотй.1В,Н314,
Еуети*. 1,Н318,
8ст1гпи,Н317,
Аси1е1ох1,Н400,
Адиайс сЬготс!,

Н410
8ктСогг. 1В,

Н314
Ациайс Аси1е 1,

Н400
8ТОТ 8Е З, Н335,

категория 1

Р1ат. Саз, Н220

5000

63.7

0,136

Съхранение/Помощно
гориво при разпалване на

котлите

Съхранение/Приготвяне на
работни разтвори

Съхранение/Приготвяне на
работни разтвори

Съхранение/Охлаждане на
генераторите

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

Инвестиционното предложение не налага промяна на съществуващата пътна
инфраструктура.

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

Строителството като организация ще се разгърне само върху територията на
площадката на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД. Не са необходими и не се предвижда
ползване на допълнителни временни площадки, извън имота.

Не се налага закриване, възстановяване и последващо използване на обекти по време на
строителството.

9. Предлагани методи за строителство.

По време на строителството ще се използуват съвременни строителни материали със
сертификати и лицензи за производство.

Цялото изпълнение на ИП ще бъде осъществено съгласно съществуващите нормативи и
изисквания за такъв тип строителставо.

Прилаганите методи за строителство ще гарантират добра организация и висока степен
на качество на изпълнението от страна на изпълнителя на проекта за недопускане на
отрицателно въздействие върху площадката и прилежащите територии.



Резервоара за сярна киселина ще се монтира върху стоманобетонен фундамент с
размери 6.2м х 6.7м с дебелина на фундаментната плоча О.бм и височина на фундамента 2.2м.
към реагентно стопанство на цех „ХВО и Р".

Резервоара за 25% амонячна вода ще се монтира върху стоманобетонен фундамент с
размери 11.4м х 6.4м и с дебелина на фундаментната плоча 0.5м.

Площадките за съхранение на трансформаторно масло ще бъдат: едната с обща площ
ИОкв.м (7.6м х 14.5м) и втора с обща площ 160кв.м (6.4м х 25м). На всяка ще бъдат
монтирани по два резервоара за съхранение на свежо трансформаторно масло с единичен
обем 18т3 и по един резервоар на всяка площадка за съхранение на отработено
трансформаторно масло с обем 8.5т3.

Около всички резервоари за химикали и масла ще се изградят обваловки от резистентни
на действието на съхраняваните вещества материали.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията.

По време на изграждането на резервоарите и обособяването на площадките за
трансформаторно масло не се предвижда използване на природни ресурси.

Инвестиционното предложение (ИП) включва изграждане на резервоари за съхранение
на течности, които не предполагат използване на природни ресурси по време на
експлоатацията им.

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

11.1. Отпадъци по време на строителството:

По време на подготовката на терените и на фундаментите на резервоарите се очаква
формиране на отпадък с код 17 01 07 - смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и
керамични изделия в количества до 1.5 т.

11.2 Отпадъци при експлоатацията:

ИП включва изграждане на резервоари за съхранение на течности, които не предполагат
генериране на отпадъци по време на експлоатацията им.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия
върху околната среда.

При работното проектиране ще бъдат спазени нормативните изисквания, гарантиращи
спазването на екологичното законодателство.

12.1 Атмосферен въздух

По време на строителството се предвижда оросяване при необходимост, за
недопускане на запрашаване. Периода за осъществяване на ИП ще бъде кратък.

В периода на експлоатация:

ИП включва изграждане на резервоари за съхранение на течности, които не предполагат
отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда по време на експлоатацията
им. Ново изградените резервоари ще бъдат снабдени с обваловки за улавяне на евентуални
разливи. При аварийни режими, свързани с изтичане на амонячна вода в обваловката на
резервоара ще се формират неорганизирани емисии на амонячни пари. При аварии от такъв
тип, свързано с изтичане на амонячна вода, се задейства дренчерна инсталация за оросяване
на резервоара с вода. Като допълнителна мярка при аварии, свързани със загуба на



съдържание в резервоара с амонячна вода е предвидено обливане на резервоара с вода от
аварийната група на РС ПБЗН.

12.2 Повърхностни и отпадъчни води

По време на строителството няма да се формират отпадъчни води.
В периода на експлоатация на резервоарите предмет на ИП няма да се формират

отпадъчни води.

12.3 Вредни физични фактори

По време на строителството се очакват отделни епизодични емисии на шум от
строителната техника, при което въздействието ще се ограничи в рамките на площадката.

В периода на експлоатация

Експлоатацията на резервоарите за съхранение на течности не е свързана с генериране на
шум в околната среда.

12.4 Геоложка основа, земни недра, почви, растителност и животински свят

Площадката за предвиденото ИП се ситуира на територията на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК
2" ЕАД. Касае се за съществуваща производствена площадка, поради което по време на
строителството не се очакват негативни въздействия върху тези компоненти. По тази
причина не са разгледани мерки по отношение предотвратяване негативните въздействия
върху тях.

Ново изградените резервоари ще бъдат снабдени с обваловки за улавяне на евентуални
разливи, което ще ликвидира възможността за емисии на вредни вещества в почвите и
подземните води в етапа на експлоатацията.

ИП в етапа на строителството и експлоатацията няма да засегне представителите на
флората и фауната или елементи от НЕМ НАТУРА 2000.

12.5 Отпадъци

По време на изпълнение на ИП ще се генерират строителни отпадъци с код: 17 01 07 -
смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия в количества до
1.5т. Добрата организация на провеждане на строително-монтажните работи ще ограничи до
минимум формирането на този отпадъчен поток.

В периода на експлоатация няма да се генерират отпадъци.

Експлоатацията на резервоарите за съхранение на течности не е свързана с генериране на
отпадъци.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство, третиране на отпадъчните води).

Предметът на инвестиционното предложение не е свързан с добив на строителни
материали, изграждане на водопроводи, третиране на отпадъчни води и др.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализиране на инвестиционното намерение ще бъдат предприети действия за
получаване на необходимите съгласувателни становища и разрешения по реда на Закона за
устройство на територията и подзаконовата нормативна.

ИП е свързано с необходимост от преразглеждане на издаденото комплексно
разрешително и от прекласификация на предприятието по реда на чл.103 от ЗООС.



Процедурата по глава Седма раздел I се води паралелно с преценяването
необходимостта от извършване на ОВОС. След издаване на Решение за преценка
необходимостта от ОВОС, в едно с потвърждаване на безопасните разстояния ще бъде
внесен за одобрение актуализиран доклад по безопасност. След одобряване на доклада по
безопасност, Операторът ще подаде информация по Приложение 5 на Наредбата за
условията и реда за издаване на комплексни разрешителни с цел определяне на приложимата
процедура по глава Седма, раздел II на ЗООС.

15. (нова - ДВ, бр. З от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Не се очаква повишено емисионно натоварване на атмосферния въздух, различно от
съществуващото.

Движението на моторни превозни средства за обслужване на обекта няма да доведе до
значително увеличаване на съществуващото атмосферно замърсяване в района поради
добрата възможност от асимилация на атмосферния въздух.

Дейностите, които ще се осъществяват в обекта няма да доведат до замърсяване на
почвите, водите и атмосферния въздух в района.

Не се очакват наднормени нива от реализирането на обекта по отношение на вредни
физични фактори като шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи
лъчения.

Въздействието ще бъде краткотрайно, локално и органичено, без възможност за
кумулация.

16. (нова - ДВ, бр. З от 2006 г. доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от
аварии и инциденти.

При работа се спазват всички разработени инструкции и планове за безопасност,
съгласно НАРЕДБА № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи,
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически и неелектрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Операторът е разработил и прилага организационно-технически мероприятия и система
за организация на персонала с цел предотвратяване на големи аварии и ограничаване на
последствията от тях за опазване живота и здравето на хората и опазване на околната среда.

Идентифицирани са възможните причини за аварии и е извършен анализ на възможните
сценарии. Провеждат се ежегодни практически упражнения и тренировки по план-график.
Операторът извършва оценка на състоянието на инсталациите, съоръженията, апаратите,
резервоарите и складовете за съхранение на химикали и тръбопреносната мрежа, намиращи се
на територията на централата по отношение на съответствието им със съществуващите
нормативни и технически изисквания за безопасна експлоатация.

При спазване на необходимите изисквания, свързани със стриктното спазване на
мерките, заложени в „Авариен план за защита при бедствия, аварии и катастрофи", работния
проект и инструкциите за експлоатация на съоръженията, риска ще бъде сведен до минимум.

Главните рискови фактори /инициатори/ за възникване на локални и/или крупни аварии
са:

• Наводнения
• Пожари
• Земетресения

Мерки за предотвратяване и реагиране при инциденти и непредвидени събития



Мерките за предотвратяване на кризисните ситуации са комплекс от мероприятия по
безопасността при изпълнение на ремонтните работи. По-долу са посочени основните мерки,
свързани с опазването на околната среда и здравето на работниците от непредвидени събития
и инциденти, при:

- наводнения - при възникване на наводнение или реална опасност от такова,
дежурният оповестява ръководството на фирмата, Ръководството предприема съвместни
действия с „Гражданска защита" за обезопасяване на хора и имущество, попадащи в заливната
зона.

- пожари - мерките по предотвратяване на пожари включват:

- по работни места да се комплектоват противопожарни табла;
- При възникване на пожар е необходимо най-напред да се изключи ел.захранването

(ако има такова) на горящото съоръжение или помещение;
- своевременно се организира наличния персонал за започване гасенето на пожара с

наличните противопожарни съоръжения и подръчни средства, до пристигането на
специализираните коли на РСПБЗН ТЕЦ „ Марица Изток 2" ЕАД

- забранява се гасенето с вода на пожар, предизвикан от късо съединение, без да е
изключено електрозахранването;

- в случай, че има пострадали с изгаряния хора, на същите се оказва първа долекарска
помощ, а същевременно се търси специализирана лекарска помощ;

- всяко строително транспортно средство да се оборудва с пожарогасител, като на
пожарогасителите се извършва периодична техническа проверка;

- земетресения - преките ръководители организират извеждането на хората от
работните места и действат за недопускане на паника. При опасност за живота на хора,
незабавно организират групи и техника за мероприятия по спасяването им и известяват
ръководството на предприятието.

Основните аварийни събития, които могат да потенцират голяма авария, свързана с
участие на опасни химични вещества на площадката са:

• Разлив на хидразин
• Разлив на амонячна вода

За да се развият като големи аварии тези аварийни събития е наложително да има
инициатори, които да предизвикат тези аварии.

В разглеждания случай на ИП в етапа на строителството и експлоатацията, инициатори
на големи аварии могат да бъдат:

> Човешка грешка — неспазване на правилата по пожарна и аварийна безопасност;
> Злоумишлено действие или саботаж;
> Външно или вътрешно топлинно въздействие;
> Надпроектни динамични натоварвания;
> Земетресение;
> Пряко попадение на мълния
Определяни са безопасните разстояния и зоните на аварийно планиране при протичане

на големи аварии, с участието на тези вещества, чрез Методика за бърза оценка на риска,
както следва:

1. Аварии, свързани с изтичане на хидразин

Параметър
Дейност

Стойност

съхранение на

токсична течност

Определяна по
ИЛБ



Параметър

Количество

Код на опасното вещество

Определяне на числен код

Количество

Максимално разстояние на

въздействие

Засегната площ

Стойност

4т
18-21

18
/-/ Незначително

въздействие

Неприложимо

Неприложимо

Определяна по

по таблица 1

по таблица 2

по таблица 3

По таблица 4

таблица V

Забележки: Съгласно разчетите, направени по настоящата методика, наличните количества

хидразин имат незначително въздействие и не може да бъде определена зона на аварийно

планиране по реда на Методиката. За нуждите на аварийното планиране ще апроксимираме

модела и ще приемем най-малката определена зона по Методиката -25 т.

2. Аварии, свързани с изтичане на амонячна вода

Параметър

Дейност

Количество

Код на опасното вещество

Определяне на числен код

Количество

Максимално разстояние на

въздействие

Стандартно разстояние

Стойност

съхранение на

токсична течност

63,7 т

18-21

18

В III

0,1 Ь

Зона 1 - 50 т
Площ 0, 1 па
Зона 2- 101,5т

Определяна по

ИЛБ

по таблица 1

по таблица 2

по таблица 3

по таблица 4

по таблица 4

КЪ = 2,03

3. Аварии, свързани с изтичане на котелно гориво

Параметър

Дейност

Количество

Код на опасното вещество

Определяне на числен код

Количество

Максимално разстояние на

въздействие

Стойност

съхранение на

запалима течност
*

5000 т

1-3

1

В1

0,8 па

Определяна по

ИЛБ

по таблица 1

по таблица 2

по таблица 3

по таблица 4
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Параметър

Стандартно разстояние

Стойност

Зона 1 - 50 т

Площ 0,8 Ьа

Зона 2 - 100 т

Определяна по

по таблица 4

КЪ= 2

Забележка:* определяна като условно запалима течност - въглеводородна фракция, получена

при вакуум дестилация на нефт.

Първа зона- зона на висока смъртност

Тази зона е разположена непосредствено до точката на аварията , като в нея се очаква

висока смъртност при здрави индивиди . В конкретния случай (т.2. и т.З.) тази зона е радиус

50 м.,а за случая с хидразин (т.1.), възлиза на до 25 т.

Втора зона- зона със сериозни поражения

Макар че смъртни случаи може да се очакват и в тази зона, в нея предимно ще се

наблюдават сериозни и необратими неблагоприятни ефекти при здрави индивиди. При

наличие на особенно чувствителни обекти ( училища , болници , детски градини и т.н ) е

необходимо зоната да се планира добре в аварийно отношение.

Втората зона за запалими вещества (котелно гориво) е с радиус два пъти по-голям от

този на първата зона (аварии с котелно гориво).

Тъй като в тази зона от 100 т няма чувствителни обекти, то тя следва да се снеме

от обхвата на аварийното планиране.

Втората зона за токсични течности се определя в зависимост от ЬС50 (4 часа

експозиция плъхове) и ГОНЬ за веществото (25% амонячна вода) и се изчислява като

произведение от КЬ и радиуса на първа зона, и се определя на 101,5 т.

Тъй като в тази зона от 101,5 т няма чувствителни обекти, то тя следва да се снеме

от обхвата на аварийното планиране.

Зоната на висока смъртност по т. 1. от 25 т (зона първа) при аварии с хидразин обхваща

Склад за хидразин. В и около склада обичайно при товарене и разтоварване се очаква да се

намират до 4 човека, затова последствията в брой смъртни случаи могат да се оценят като:

С=Кр х кс, където:

С - брой смъртни случаи

^ брой на хората, намиращи се в зоната на въздействие;

кс е коефициент за смекчаване на въздействието — за токсичите течности кс=0,05

С за конкретния случай заема стойности 0,2 човека, т.е. смъртността се ограничава до 1 човек.

Зоната на висока смъртност по т.2. от 50 т (зона първа) при аварии с амонячна вода

обхваща реагентно стопанство към цех «ХВО и Р». На площадката обичайно в най-

натоварената смяна се очаква да се намират до 7 човека, затова последствията в брой смъртни

случаи могат да се оценят като:

С=Кр х кс, където:

С - брой смъртни случаи

Мр брой на хората, намиращи се в зоната на въздействие;

кс е коефициент за смекчаване на въздействието - за токсичите течности кс=0,05

С за конкретния случай заема стойности 0,35 човека, т.е. смъртността се ограничава до 1

човек.
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Зоната на висока смъртност по т.З. от 50 т (зона първа) при аварии с котелно гориво
обхваща мазутно стопанство. Тъй като аварията обследва запалване на котелно гориво, то в
тази ситуация се очаква в близост до аварията да се намират единствено служители от РС
ПБЗН, които е опитват да овладеят пожара. При пожар персоналът се евакуира и в района

остава само РС ПБЗН, състояща се от 8 човека. Прието е, че в гасенето участва една кола на
РС ПБЗН и 8 човека екип /кс е коефициент за смекчаване на въздействието - за запалими
вещества 1<:с=1.

Сярната киселина и трансформаторните масла не притежават потенциал да предизвикат
голяма авария.

Налага се мнението че рискът от инциденти и аварии се ограничава в рамките на
производствената площадка на Централата, без възможност от засягане на съседни
обекти или жители в съседни населени места.

III. Местоположение на инвестиционното предложение:

/. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,
даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики,
както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и
най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до
тях.

Резервоарите за сярна киселина и амонячна вода са разположени на територията на „ТЕЦ
МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД в УПИ I - 1, 5, 6 кв.З съгласно съгласно Подробен устройствен план
- План за застрояване, одобрен от МРРБ със Заповед №РД-02-14-366/15.06.2005г. по
кадастралната карта на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД, одобрена със Заповед 24-300-5-
3/10.08.2004г. на началника на Служба по кадастъра гр.Стара Загора е в поземлен имот с
идентификатор 37507.503.1 в землището на с.Ковачево общ. Раднево. Собственост са на
централата, съгласно Нотариален Акт №127 том IV регистрационен № 1401 от 25.06.201 Ог.,
издаден от служба по вписванията гр.Раднево.

Двете площадки заедно с резервоарите за съхранение на трансформаторно масло също са
разположени на територията на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД в УПИ 1X1 кв.1 съгласно
Подробен устройствен план - План за застрояване, одобрен от МРРБ със Заповед №РД-02-14-
366/ 15.06.2005г. По кадастралната карта на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД, одобрена със
Заповед РД-20-300-5-1/10.08.2004г. на Началника на Служба по кадастъра гр.Сливен е в
поземлен имот с идентификатор 61340.502.22 в землището на с. Радецки, общ. Нова Загора.
Собственост са на централата съгласно Нотариален Акт №4 том 8 рег.4385 дело 1538 от
09.11.2004г. издаден от служба по вписванията гр.Нова Загора.

Обектът не попада в защитени зони по НАТУРА 2000 в частта за опазване
местообитанията на птиците от Директива 79/409/ЕЕС и НАТУРА 2000 в частта за опазване
на природните местообитания и местообитанията на видовете от Директива 92/43/ЕЕС.
Централата е разположена в непосредствена близост на около 50 т до западната периферия на
33 яз. „Овчарица" и в непосредствена близост до коритото на р. Овчарица

В „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД е въведен напълно затворен цикъл на
водопотребление, което води до минимално замърсяване на водоизточниците в региона. Води
се постоянен мониторинг на отпадъчни, подземни и повърхностни води. Язовир „Овчарица", в
който се охлаждат отработените води на централата, е зона с международен природозащитен
статус. Тук ежегодно се събират до 46 000 водолюбиви птици от около 76 вида. От тях 65 вида
са защитени в различна степен: 30 са включени в Червената книга на България, 38 - в
Приложение 2 на Бернската конвенция, а 5 вида са застрашени в световен мащаб. Язовирът е
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едно от важните места по света за оцеляване на големия корморан, къдроглавия пеликан и
голямата белочела гъска.

ИП отстои на повече от 3,5 км по права линия от най-близкото населено място -
с.Радецки, общ. Раднево.

Ийгтово4 - & Гълъбийми

У *«аден«Гц л^в^и.',
адецк^ /

д
Рисилланово

г л?, \ Орлов
Дол

О *̂

Ситуациионна карта - Близки населени места

Посока спрямо
Обекта

Изток
Запад
Север
Юг

Населено място

яз. Овчарица
с. Ковачево, общ. Раднево
с. Радецки, общ. Раднево
с. Маца, общ. Раднево

Разстояние,
км

0,05
5,3
3,5
5

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или
трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели
на земи.

Възложителят е собственик на земята, върху която е изградена топлоцентралата. Обектът
е добре приспособен към зоната и околните терени.

С реализацията на инвестиционното предложение не се променя работата на
топлоцентралата и не се променят сегашните условия по ползване на производствената
площадка.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Резероарите за сярна киселина и амонячна вода са разположени на територията на „ТЕЦ
МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД в УПИ I - 1,5,6 кв.З съгласно съгласно Подробен устройствен план
- План за застрояване, одобрен от МРРБ със Заповед №РД-02-14-366/15.06.2005г. По
кадастралната карта на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД, одобрена със Заповед 24-300-5-
3/10.08.2004г. на началника на Служба по кадастъра гр.Стара Загора е в поземлен имот с
идентификатор 37507.503.1 в землището на с.Ковачево общ. Раднево. Собственост са на
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централата, съгласно Нотариален Акт №127 том IV регистрационен № 1401 от 25.06.20Юг.,
издаден от служба по вписванията гр. Раднево.

Двете площадки заедно с резервоарите за съхранение на трансформаторно масло също са
разположени на територията на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД в УПИ 1X1 кв.1 съгласно
съгласно Подробен устройствен план - План за застрояване, одобрен от МРРБ със Заповед
№РД-02-14-366/15.06.2005г. По кадастралната карта на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД,
одобрена със Заповед РД-20-300-5-1/10.08.2004г. на Началника на Служба по кадастъра
гр.Сливен е в поземлен имот с идентификатор 61340.502.22 в землището на с. Радецки, общ.
Нова Загора. Собственост са на централата съгласно Нотариален Акт №4 том 8 рег.4385 дело
1538 от 09.11.2004г. издаден от служба по вписванията гр. Нова Загора.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична
мрежа.

В близост около площадката няма разположени жилищни сгради.
В близост до обекта няма чувствителни и уязвими зони, в т.ч. санитарно-охранителни

зони около водоизточници, защитени територии, обекти на културно-историческото
наследство и др., които биха могли да бъдат засегнати или повлияни от реализацията на
инвестиционното предложение.

На изток от площадката на електроцентралата е разположен яз. „ Овчарица".
Защитена зона „Язовир Овчарица", идентификационен код ВО0002033 е обявена със

заповед №РД-549/ 05.09.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ
бр.83/23.09.2008). Зоната е обявена с цел за опазване на дивите птици, съгласно изискванията
на Директива за птиците (79/409/ЕИО).

Разположението на обекта спрямо разглежданата зона е както следва:

ЗАЩИТЕНА ЗОНА "ЯЗОВИР ОВЧАРИЦА'
осмо

Легенда

ОВМкоот
ППОШ:

еедаозояз
ЙС023

•.-•-.' ~ |(* С. .- "ГГ г "г.

1Л2СХЛ
п. . 1 - (.•.-ГЧТи
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Основните цели за обявяване на зоната са:

> Опазване и поддържане местообитанията на видовете птици за постигане на тяхното
благоприятно природозащитно състояние;
> Възстановяване местообитанията на видовете птици, за които е необходимо
подобряване на природозащитното им състояние.

В границите на защитената зона се забранява:

• премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични или групи дървета)
при ползването на земеделските земи като такива;
• използването на пестициди и минерални торове в ливади и пасища;
• забранява се извършването на сечи, освен санитарни на ширина до 50 м от бреговете на
язовира
• залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи
и трайни насаждения.
• забранява се паленето на тръстикови масиви и крайбрежна растителност

В предмета на опазване са включени:

> Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие Шрил. I на
Дир.79/409/ЕЕС): Орел рибар (РапсНоп ЬаНаеШз); Вечерна ветрушка (Ра1со уезрегйпиз); Сокол
скитник (Ра1со реге^ппиз); Сирийски пъстър кълвач (Веп^госороз зупасиз); Червеногуша
гъска (Вгашд шГюоШз); Червеногърба сврачка (Ьашиз соНипо); Земеродно рибарче (А1сес1о
аиМз); Горска чучулига (Еи11и1а агЬогеа); Ловен сокол (Ра1со спегш§); Малък креслив орел
(А^ш1а ротаппа); Ястребогушо коприварче (8у1у1а шзопа); Малка чайка (Ьапдз ттиШз);
Ливаден блатар (С1гсиз ру§аг§из); Малък горски водобегач (Тпп§а §1агео1а); Черногуш
гмуркач (Оау1а агсйса); Войник (РЬПотаспиз ри§пах); Малка бяла чапла (Е§гейа §аггейа);
Белоопашат морски орел (НаНаееШз а!ЬюШа); Малък нирец (Мег§из аШеПиз); Голяма бяла
чапла (Е§гейа а!Ьа); Нощна чапла (Кусйсогах пусйсогах): Голям воден бик (Во1аишз з1е11апз);
Къдроглав пеликан (Ре1есапиз спзриз); Розов пеликан (Ре1есапиз опосго1а1из); Тръстиков
блатар (С1гсиз аеги§тозиз); Ръждива чапла (Агдеа ригригеа); Черен щъркел (Сюоша ш§га);
Бял щъркел (Сгсота сгсота); Бяла лопатарка (РШа1еа 1еисогосНа); Тундрое лебед (Су§пш
со1итЪ1апш ЪешсШ); Поен лебед (Су^пиз су§пи$); Белоока потапница (Ау(Нуа пугоса); Орел
змияр (СггсаеШя ^аШсш); Степен блатар (Сггст тасгоигт); Полски блатар (Сггсиз
суапеш); Малък корморан (РИа1асгосогах ру^тет);

> Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в Прил. 2 на
Закона за биологичното разнообразие Шрил. I на Дир.79/409/ЕЕС) - Малък ястреб (Асс1р!1;ег
шзиз); Бял ангъч (Тадогпа 1ж1огпа); Червеногуш гмурец (Родюерз §г!зе§епа); Голям нирец
(Мег§из тег§апзег); Сива чапла (Агдеа с!пегеа); Голям зеленоног водобегач (Тгт§а пеЬи!апа);
Зеленоножка (Са1Нпи1а спЬгориз); Орко (Ра1со зиЬЬЩео); Голям червеноног водобегач (Тгт§а
егу1Ьгориз); Малък зеленоног водобегач (Тгт§а з1а§па11Нз); Голям горски водобегач (Тгт§а
осЬгориз); Сива гъска (Апзег апзег); Малък гмурец (ТасЬуЪарШз шйсоШз); Малък червеноног
водобегач (Тпп§а 1о1апиз); Зимно бърне (Апаз сгесса); Черноврат гмурец (РосНсерз П1§г1со1Пз);
Сива патица (Апаз зйерега); Ням лебед (Су§пиз о!ог); Фиш (Апаз репе!оре); Зеленоглава
патица (Апаз р!а1угпупсЬоз); Кафявоглава потапница (Ау1Ьуа &ппа); Качулата потапница
(АуШуа пдН§и1а); Средна бекасина (Оа1Нпа§о §аШпа§о); Шилоопашата патица (Апаз аси1а);
Голяма белочела гъска (Апзег а1Ъ1пчтз); Клопач (Апаз с!уреа1;а); Лиска (РиНса а1га); Чайка
буревестница (Ьашз сапиз); Жълтокрака чайка (Ьагиз сасЬ1ппапз); Голям гмурец (РосНсерз
спзШиз); Речна чайка (Ьашз пс!1Ьипс1из); Голям корморан (РЬа1асгосогах сагЬо);
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Влажните зони в Защитена зона „Язовир Овчарица" представляват комплекс от плитки
равнинни водоеми, заобиколени от ниски хълмове и коритата на няколко малки рекички,
вливащи се в тези водоеми. Основна част от принадлежащите територии е водната повърхност
на водоемите и обработваеми селскостопански площи, засаждани със зърнени култури. Тази
неголяма и не особено атрактивна в ландшафтно отношение територия е обитавана от над 160
вида диви птици, като през зимния сезон общата им численост понякога надхвърля 100 хил.
екземпляра. Половината - над 80 от видовете - са с висок консервационен статус според
международни и национални природозащитни документи и закони. Само в ШСК Кес1 Нз!
присъстват 10 от срещащите се в 33 видове в категории VII (уязвим) и КТ (полузастрашен),
при 27 вида общо за страната. С тези си показатели зоната може да бъде сравнявана
единствено с големите естествени езера с международно природозащитно значение,
разположени по черноморското крайбрежие и Дунав - Бургаски езера, Шабла, Дуранкулак и
Сребърна.

Няма защитени от Закона за биологичното разнообразие видове и такива, включени в
международни конвенции, по които България е страна.

Няма формирани хабитати, включени в Приложение I на Директива 92/43/ЕЕС и
Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие. В този смисъл инвестиционното
предложение няма да причини загуби на площи от подлежащи на защита местообитания.

Срещат се лечебни растения като мащерка (Тутт зр.), обикновен здравец (Оегатит
тасгоггШгит), салвия (8аШа 8с1агеа\ риган (Оп§апит Vи^§а^е), великденче (Уеготса
о^гстаИв}, пелин (Апетша аЬго(апит), бяла равнец (АсНШеа тШе/оНит), широколист
живовляк (Р1апШ§о пиуог\ камшик (А§птота еира1опа), змийско мляко (СНеШотит та/из)
и др., които не образуват находища със стопанско значение. Не сме установили наличието на
видове, които да са поставени под специален режим на опазване и ползване

Зооценозата включва характерните за ниските части на Стара планина видове. Едрите
бозайници са представени от дива свиня (8и$ зсго/а), благороден елен (Саргео1ш саргео1из),
сърна (Сеп?ш еШрИиз), чакал (Сатз аигеш), лисица (ушрез уи1ре$\ язовец (Ме1ев те1ез).
Често срещан е заекът (Ьерш еигорает).

Орнитофауната е от горски видове и птици на откритите и прошарени с дървесна и
храстова растителност пространства.

Отбелязани са среден пъстър кълвач (репАгосороз тесНиз), горска чучулига (Ьи11и1а
агЬогеа), белогръб кълвач (Г)епс1госорО8 1еисо(оз), голям маслинов присмехулник (ШрроШз
оНуе1огит\сирийски пъстър кълвач (репАгосороз зупасш}, сив кълвач (Р1ст сапиз},
гургулица ( $1гер1ореПа ШПиг), чухал (О1ш зсорз), зелен кълвач (Пеш V^^Ш^8), жалък пъстър
кълвач (Вепдгосороз ттог), качулата чучулига (Са1егШа сшШШ), червеногръдка (ЕгШасш
гиЪесиШ), южен славей (ЬшсШа те^агНупсНоз), черногушо ливадарче (8ах1со1а {огдиаШз\
пъстър скален дрозд (Мописо1а захаПШ), кос (Тигдш теги1а), поен дрозд (Тиг&т рШ1оте1о8),
червеногушо коприварче (8уШа сапНПат), голямо черноглаво коприварче (8уШа а1псарШа),
жалобен синигер (Рагш 1и%иЪш), син синигер (Рагш саеги!еш), чавка (Соп>ш топедиШ),
обикновена чинка (Рпп§Ша сое1еЪ$), зеленика (СагдиеШ сШопз), зеленогуша овесарка
(ЕтЪеп2а сгг1ш), черноглава овесарка (ЕтЪепга те1апосерЬа1а), сива овесарка (МШапа
ссйапдга). вечерна ветрушка (Ра1со уезрегИпт), обикновен мишелов (ВШео ЪШео) и малък
ястреб (АссгрНег тзиз).

Херпетофауната включва зелена крастава жаба (Ви/о V^^Ш^5)., слепок (Ап^игз
/*га§Ш),ишчест гущер (ЬасеПа 1гШпеаШ), зелен гущер (ЬасегШ утсНз), пепелянка (Угрега
аттодуЪез) и вероятно някои смоци. Теренът е подходящ за сухоземните костенурки,
обитаващи разредени гористи местности, но те не са срещани там от години.

Реализацията на инвестиционния проект няма да засегне площи от защитени природни
територии и защитени зони.
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Представеният състав на биоценозите показва, че на площадките те са съставени от
широко разпространени и характерни за нископланинските южни ксеротермни гори и пасища
видове. Няма идентифицирани локалитети на защитени видове растения, а находища на
лечебни растения със стопанско значение и поставени под специален режим на опазване и
ползване се засягат незначително - само на червен божур (Раеота реге§ппа) и решетка
(СагНпа асапШ/ЬНа).

С реализирането на проекта не се засягат чувствителни територии, в т.ч.
чувствителни зони, уязвими зони и санитарно охранителни зони.

4а. (нова - ДВ, бр. З от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на
природните ресурси.

На територията на имота, предвид дългогодишното му предназначение, няма налични
природни ресурси, съответно такива не се засягат с инвестиционното предложение

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да се
промени.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Предвид, че Възложителят е собственик на имота, в които ще се реализира
инвестиционното предложение, и че площадките за изграждане на съоръженията са налични,
алтернативи относно местоположението не са разглеждани. Същото е съобразено с
необходимостта от осигуряване на технологична обвързаност с всички налични спомагателни
и пречиствателни съоръжения. Наличен е транспортен достъп и не се налага изграждането на
нови пътища.

Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на нуждите за
производствената работа на централата.

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи,
атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите
елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни
ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и
процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни
източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани
организми.

1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве

Не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на работниците и нарушаване на
хигиенните норми.

1.2. Въздействие върху земеползването.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира върху промишлено усвоен
терен, което не налага промяната на неговото предназначение. Друго земеползване не се
предвижда, поради което няма въздействия в тази посока.

1.3. Въздействие върху материалните активи

Въздействието върху материалните активи ще бъде положително - ще се изградят нови
съоръжения.
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1.4. Въздействие върху атмосферата и атмосферния въздух

Не се очаква никакво въздействие върху атмосферата и атмосферния въздух.

1.5. Въздействие върху водите

По време на изграждането и при експлоатация на инвестиционното намерение не се
налага корекции на реки, хидротехнически съоръжения и др. При реализиране на
инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху качеството на повърхностните
и подземни води.

Не се очаква отрицателно въздействие върху водите и техния режим, не се предвижда
отвеждане на вредни вещества във водите.

1.6. Въздействие върху почвите

По време на изграждането не се очаква замърсяване на почвите в съседните терени.
По време на експлоатацията въздействие върху почвената покривка няма да има поради

факта, че площадката на инвестиционното предложение се намира в границите на
индустриален обект, който е построен още преди инвестиционното предложение да се
реализира.

Ново изградените резервоари обект на ИП ще бъдат снабдени с обваловки.

1.7. Въздействие върху земните недра

По време на строителството и при експлоатацията на инвестиционното предложение не
се очакват изменения в геоложката основа.

Предвидено е проектът да се осъществи на територията на съществуващо и
функциониращо предприятие.

1.8. Въздействие върху ландшафта

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на изграден и
функциониращ обект. Ландшафта в района на площадката е индустриален и няма да бъде
променен от реализацията на проекта.

1.9. Въздействие върху природните обекти

Осъществяването на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно
въздействие върху местообитанията на видовете, предмет на опазване в Защитена зона „Язовир
Овчарица" ВС0002023 и няма да окаже отрицателно въздействие върху видовете, предмет на
опазване в Защитената зона.

1.10. Въздействие върху минералното разнообразие

Няма данни за наличие на природни ресурси на терена, предмет на инвестиционното
предложение. Самото предложение не е свързано с добивни дейности, поради което няма
въздействие върху минералното разнообразие.

1.11. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи

Тъй като инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на
съществуващо и работещо предприятие, няма вероятност от засягане на растителни видове.
Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху биологичното
разнообразие в района.
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1.12. Въздействие върху защитените територии

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по
смисъла на Закона за защитените територии.

1.13. Въздействие върху единични и групови паметници на културата

Няма данни за наличие на културни паметници на терена на инвестиционното
предложение, предвид факта, че теренът се намира в рамките на действащо предприятие.
Предвид липсата на паметници на културата и характера на инвестиционното предложение,
отрицателно въздействие не се очакват.

1.14. Въздействие на отпадъците

Въздействието на отпадъците ще бъде незначително по време на изграждането на
съоръженията. Очакваните видове генерирани отпадъци и техните количества са посочени в т.
11.11 на настоящата информация. Същите не се различават по вид от образуваните по
настоящем и са разрешени за управление чрез условията на КР №50/2005г. на дружеството.

Поради това, въздействието на отпадъците може да се определи като незначително, с
продължителност: временна - за периода на изграждането.

1.15. Въздействие на рискови енергийни източници - шумове,

Дейностите на обекта не са свързани с въздействие на рискови енергийни източници.

1.16. Въздействие от генно-модифицирани организми

Инвестиционното предложение не е свързано с дейности с ГМО.

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

Инвестиционното предложение не попада и не засяга защитени зони по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие, нито на територията на или в близост до защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Осъществяването на инвестиционното намерение няма да окаже отрицателно
въздействие върху местообитанията на видовете, предмет на опазване в Защитената зона
язовир „Язовир Овчарица" с идентификационен код ВС0002023 с и няма да окаже
отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в Защитената зона.

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

В района няма известни места за наблюдение на елементите от Националната
екологична мрежа

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

3.1 Въздух

- по време на изграждането - няма да има пряко или косвено въздействие върху въздуха в
района.

- по време на експлоатацията - няма да има пряко или косвено въздействие върху
въздуха в района.

3.2 Води

- по време на изграждането няма да има пряко или косвено въздействие върху въздуха в
района.

- по време на експлоатацията няма да има пряко или косвено въздействие върху въздуха
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в района.

3.3 Отпадъци

- по време на изграждането - пряко, кратковревменно.

Образуването на отпадъци от изграждането ще е с временен характер Въздействието
върху компонентите на околната среда, в резултат генерираните отпадъци ще е незначително.

- по време на експлоатацията - няма да има пряко или косвено въздействие.

3.4 Почви

- по време на строителството и експлоатацията на ИП не се очаква негативно
въздействие върху почвите. ИП ще се реализира на съществуващата площадка на „ТЕЦ
МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД.

3.5 Растителност и животински свят

- по време на строителството и по време на експлоатацията не се очаква замърсяване или
унищожаване на растителността или смущаване на животински видове, тъй като теренът е
производствена площадка.

3.6 Ландшафт

- по време на строителството - основното отрицателно въздействие е върху видимата
естетическа среда. Периода на въздействие ще е ограничен.

- по време на експлоатацията - основния тип ландшафт няма да бъде променен. ИП ще
се осъществи на територията на съществуващо и работещо предприятие.

3.7 Шумово натоварване

- по време на строителството и експлоатацията на резервоарите обект на ИП не се
очаква негативно въздействие от шумово замърсяване.

3.8 Защитени територии

На територията предвидена за осъществяване на ИП, както и в близост до нея, няма
защитени територии. Не се очаква отрицателно въздействие.

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места
(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Въздействието по време на изграждането по териториален обхват ще бъде локално - в
границите на терените, предвидени за осъществяване на дейността.

В близост до обекта няма жилищни сгради.
Реализирането на ИП не е свързано с неблагоприятни въздействия върху населени места.

5. Вероятност на поява на въздействието.

Въздействието при изграждането е временно, до приключване на ремонтните дейности.
Ще се наблюдава през светлата част на деня.

При експлоатацията не се очакват отрицателни въздействя по отношение на околната
среда.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Въздействието може да се определи като незначително и обратимо.
Единственото кратковревменно въздействие е свързвано с генерирането на отпадъци по

време на изграждането на резервоарите обект на ИП.
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7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Инвестиционното предложение съдържа необходимите мерки за недопускане на
здравен риск и замърсяване на околната среда, по съществените от които са:

- събиране и своевременно извозване на строителните отпадъци ;

- прилагане на план за управление на обекта, гарантиращ спазване на строги
изисквания по отношение подръжката на тревните площи, сградния фонд и
инфраструктурата;

- спазване на всички изисквания, ограничения и забрани на действуващите Закони и
поднормативни актове.

- предприемане на технически и организационни мерки за недопускане на големи
аварии с опасни химични вещества и конкретни действия за ликвидиране на възникнали
аварии

8. Трансграничен характер на въздействията.

Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности
реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с трансгранично въздействие.

Местоположението на имота, където ще се реализира инвестиционното предложение е
далеч от държавните граници, както и характера на бъдещата дейност, която се предвижда с
него не водят до трансгранично въздействие.
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