Приложение № 2
към чл. 6 (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,
изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 12 от 2016 г.
в сила от 12.02.2016 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:
1. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Име, местожителство, гражданство
на възложителя- физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на
юридическото лице.
“Тракия Глас България“ ЕАД
ЕИК 117606893
Седалище: Община Търговище, гр. Търговище, кв. „Въбел“, Индустриална зона
2. Пълен пощенски адрес.
Област Търговище, Община Търговище, гр. Търговище 7700
Кв. „Въбел“, Индустриална зона
3. Телефон, факс и e-mail.
Телефон 0601/ 47801, Факс 0601/ 47797
4. Лице за контакти.
Калина Савова (Еколог)
Телефон 0601/ 47682, Факс 0601/ 47797, e-mail ksavova@sisecam.com
II. Характеристики на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението.
Инвестиционното предложение е свързано с изграждане и експлоатация на нов склад за
съхранение на химични вещества.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Планираното изграждането на новия склад за химични вещества се извършва с цел подобряване на
условията съхранение на химичните вещества и осигуряване на максимална близост на новия склад
до отговорните за експлоатацията и поддръжката му лица.

3. (Доп. – 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.
Новата сграда, представляваща склада за съхранение на химични вещества, няма връзка с други
сгради.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
В предвид характера не инвестиционното предложение други алтернативи не са разглеждани.
5.
Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в ПИ № 73626.533.9 по Кадастрална карта на
гр. Търговище, собственост на „Тракия Глас България“ ЕАД. Инвестиционното предложение ще бъде
с площ 200 м2, като площта, която се предвижда да бъде необходима за временни дейности по
време на строителството, като съхранение на кофражи и др., се очаква да бъде около 200 м2.
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.
Основните процеси, които ще се извършват в инвестиционното предложение са съхранение на
химични вещества (оцетна киселина, сребърен нитрат, натриев хипохлорид, NALCO химикали,
други NALCO продукти не попадащи в Приложение 3 от ЗООС или не класифицирани като опасни).
Изграждането на нов склад за съхранение на химични вещества и смеси няма да доведе до промяна
в количествата и вида на съхраняваните към момента на площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД
химични вещества, ще бъде променено единствено местоположението на съхранението им. В
таблица 6.1 по- долу е представена информация за максималните количества на химични вещества,
които се предвижда да бъдат съхранявани в склада за химикали, предмет на инвестиционното
предложение.
Таблица 6.1
Вид опасно вещество
по Приложение 3 на
ЗООС

Сребърен нитрат

Натриев хипохлорид

Оцетна киселина

Технологично съоръжение

Нов склад за съхранение на
химични вещества, в чували
с капацитет 10кг., върху
палет
В нов склад за съхранение
на химични вещества, в
пластмасови туби с
вместимост 25 лт.
В нов склад за съхранение
на химични вещества, в IBC
контейнери с вместимост
1000 лт.

Специфични условия на
експлоатация

№ на
технологичнот
о съоръжение
посочен на
плана на
площадката

1.6

няма

68

0,6

20 бр. туби
Ρ= 1.21

68

10,5

няма

68

Капацитет на
технологичното
съоръжение (тона)

Вид опасно вещество
по Приложение 3 на
ЗООС

Натуралайзер

3D TRASAR™ 3DT129

NALCO® BACTOLYSE
74824

Tri-ACT® 1801

Технологично съоръжение

Капацитет на
технологичното
съоръжение (тона)

Специфични условия на
експлоатация

№ на
технологичнот
о съоръжение
посочен на
плана на
площадката

0,12

няма

68

0,96

няма

68

0,8

няма

68

0,3

няма

68

В нов склад за съхранение
на химични вещества, в
метални варели с
вместимост 30 кг
В нов склад за съхранение
на химични вещества, в
пластмасови варели с
вместимост 240 кг
В нов склад за съхранение
на химични вещества, в
пластмасови варели с
вместимост 200 кг
В нов склад за съхранение
на химични вещества, в
пластмасови туби с
вместимост 20 кг

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Инвестиционното предложение няма да доведе до необходимостта от изграждане на нова или
промяна в съществуващата инфраструктура.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.
Предвижда се строителството на инвестиционното предложение да започне втората половина на
2017г. След изграждането на склада за съхранение на химични вещества няма да има ограничение
в периода на експлоатацията му.
9. Предлагани методи за строителство.
Склада за съхранение на химични вещества ще бъде изграден посредством монолитно
строителство.
10.
Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията.
По време на строителството на инвестиционното предложение се предвижда да бъдат използвани
вода и електроенергия. По време на експлоатацията на инвестиционното предложение са
предвижда използването на електроенергия, предимно за осветление на сградата и вода за
санитарни цели (един брой мивка за ръце).
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.
Изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до образуване
на нови видове отпадъци, увеличаване на количествата на разрешените вече отпадъци, както и до
промяна в начина на третиране на отпадъците.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху
околната среда.
В резултат от реализацията на инвестиционното намерение не се очакват отрицателни въздействия
върху околната среда. В резултат от експлоатацията на склада за съхранение на химични вещества
няма да бъдат отделяни емисии в атмосферата. В резултат от експлоатацията на склада за
съхранение на химични вещества няма да бъдат отделяни допълни количества битови отпадъчни
води понеже не се предвижда назначаването на допълнителен персонал за обслужването му, не се
очаква да се появи замърсяване на почвите и подземните води. Отделните клетки на склада за
съхранение на химични вещества ще бъдат оборудвани с канали за събиране на евентуални
разливи и утечки, които няма да имат връзка с канализационната система.
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).
Изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до други
дейности като добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,
жилищно строителство, третиране на отпадъчните води.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
МОСВ и ИАОС ще бъдат уведомени за планираната промяна в работата на инсталацията, по реда
на Глава седма от ЗООС.
15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дисконфорт на
околната среда.
16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Риск от
аварии и инциденти.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна във вида и
количествата на съхраняваните и използвани химични вещества на площадката на „Тракия Глас
България“ ЕАД, а само до промяна в местоположението им, съгласно дадените указания с писмо на
РИОСВ гр. Шумен изх.№ 6827 от 14.02.2017г. е изготвена информация по чл. 99б от ЗООС.
III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. 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.
Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение се намира в гр.Търговище,
Община Търговище, Квартал „Въбел”, Индустриална зона, в землището на квартал „Въбел” с ЕКАТТЕ
99159 и номер на поземленият имот 73626.533.9, собственост на „Тракия Глас България” ЕАД. В
Приложение 1 е представена скица № 15-143729/ 30.03.2017 г., на имота собственост на „Тракия
Глас България” ЕАД.

В близост до производствената площадка на „Тракия Глас България” ЕАД няма санитарно
охранителни зони.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или
трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на
земи.
Изграждането на съоръжение за оползотворяване на топлината от отпадъчните газове посредством
производство на електроенергия по метода органичен цикъл на Ренкин, няма да доведе до
ползване на допълнителни земи или приобщаване нови такива. Площадката, на която ще се
реализира инвестиционното предложение е със следните съсобственици:
1. 117606893 „Тракия Глас България“ ЕАД
Адрес: Област Търговище; Община Търговище; Гр. Търговище 7700; Кв. Въбел, Индустриална зона
2. 203850582 „Пашабахче България“ ЕАД
Адрес: Област Търговище; Община Търговище; Гр. Търговище 7700; Кв. Въбел, Индустриална зона
3. 203850598 „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД
Адрес: Област Търговище; Община Търговище; Гр. Търговище 7700; Кв. Въбел, Индустриална зона.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
Съгласно представената в Приложение 1, кадастрална скица на площадката, на която ще се
реализира инвестиционното предложение, трайното предназначение на територията е
урбанизирана, а начинът на трайно ползване е за производство на стъкло, т.е индустриална зона.
4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) 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
Инвестиционното

предложение

по

биогеографско

райониране,

Георги

Георгиев,2004,

териториално е разположено в Севернобългарски биогеографски район, Лудогорски подрайон,(ІІІ,2
– фиг. 3.4.). Той се ограничава на север от Дунавски подрайон, на запад от долината на р. Янтра, на
юг от Предбалкана и Източностаропланински подрайон, на изток от Добруджа и Черноморски
подрайон. Подрайонът е интензивен земеделски и промишлен център.

Биогеографско райониране на България( по Б.Груев и Б.Кузманов,1994 г.)

Съгласно новото природозащитно законодателство в България, в съответствие с нормативните
документи на Международния съюз за защита на природата IUCN и други, на територията на област
Шумен са обособени:
гр. Шумен, над 10 km ЮИ от ИП- резерват „Букака”;
над 4,5 km И от ИП- защитена зона, ЗЗ, BG0000382 „Шуменско плато”.
Това означава, че резерват „Букака”,гр. Шумен както и защитена зона BG0000382 „Шуменско плато”
са географски отдалечени и сигурно защитени от заобикалящи инвестиционното предложение била
и дерета.
В съществуващата мрежа от ЗТ, изградените инсталации към “Тракия глас България” ЕАД, както и
предвиденото инвестиционно предложение- склад за съхранение на химични вещества, попада
във високоприоритетен район (Източна Стара планина) за създаване нови ЗТ в бъдеще (Biodiversity
Support Program, 1994).
По биогеографско райониране (Георгиев, 2004) попада в Севернобългарски район, Лудогорски
подрайон.

Фигура 1: Биогеографско Райониране на България
По данни от Лесоустройствен проект (ЛУП) за Държавно лесничейство (ДЛ) “Търговище”, 2003 г.,
защитените територии (над 5 кm) включва природни забележителности:
“Дервентска пещера” (1.0ha) – обявена със Заповед № 534/25.09.1978 на КОПС;
“Коня” (0.3ha) – обявена със Заповед 97/13.03.1978 на КОПС. Скално образование.
защитена местност “Игликина поляна”, създадена с цел опазване на находище за лечебна иглика.
По данни от регистрите на защитените територии на Република България (31.12.2003 г., МОСВ)
такива в близост с обекта са :
Защитени територии
№ по
ред
1
1.1
2
2.1
2.2

Наименование

Местоположение

Номер,
година на
обявяване

Площ, ha

Забележка

79/2.V. ’80

62.6

Включен в
ПП
”Шуменско
плато”

97/13.ІІІ. ’78

0.3

534/25.ІХ.’78

1.0

Резерват
Букака

гр.Шумен

Природна забележителност
Коня-скално
гр.Търговищеобразувание
м.Парка
Дервентска пещера
с.Пролаз

-

№ по
ред
3
3.1
4
4.1
4.2

Наименование
Природен парк
Шуменско плато
Защитена местност
Игликина поляна
Урумово лале

Местоположение

Номер,
година на
обявяване

Площ, ha

Шумен

796/5.ІІ. ’80

3929.20

-

Търговище
с. Пайдушко

955/27.ІІІ. ’03
957/25.VІІ ’03

9.20
12.00

-

Забележка

Негативни влияния върху ЗТ по причини породени от дейността на инвестиционното намерение не
се очакват поради отдалечеността и сигурната защита на заобикалящите обекта била и дерета.
В близост до промишлената площадка на Тракия Глас България няма санитарно охранителни зони.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Алтернативи за местоположение на инвестиционното намерение не са разгледани, понеже то е
изцяло обвързано с вече внедреният и действащ процес на производство на плоско стъкло.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия
вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) 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.
Реализацията на инвестиционното предложение, няма да доведе до въздействия върху
земеползването, материалните активи, земните недра и ландшафта.
Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху атмосферния въздух и
атмосферата, и няма да бъде източник на отпадъчни газове. Реализацията на инвестиционното
предложенеи няма да доведе до промяна в дебита и съдържанието на отпадъчните газове
изпускани от инсталациите към „Тракия Глас България“ ЕАД.
В резултат от реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат генерирани
допълнителни количества производствени и битово- фекални отпадъчни води.
Инвестиционното предложение няма да укаже въздействие върху почвите и поземните води, за
целта подовата настилка на склада за химични вещества ще бъде изградена от материали не
допускащи просмукване и отвеждане в почвата и подземните води на опасни вещества, при
евентуален разлив. Във всяка клетка в склада за съхранение на химични вещества ще бъде наличен
канал за събиране на разливи или утечки, който канал няма да има връзка с канализационната

система. И ще предотврати замърсяване на почвата и подземните води в случай на евентуален
разлив.
Въздействие в резултат на инвестиционното намерение няма да бъде указано върху защитените
територии в близост до площадката на «Тракия Глас България» ЕАД поради отдалечеността им и
сигурната защита от заобикалящи обекта била и дерета. Растителният свят няма да бъде засегнат
понеже инвестиционното предложение е част от промишлена зона, в която няма защитена
растителност и животинският свят.
Като е упоменато в т.11, част ІІ, в резултат от експлоатацията на инвестиционното предложение
няма да бъдат генерирани отпадъци, които да се различават по вид и количество от генерираните
към момента от „Тракия Глас България“ ЕАД.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до увеличение на нивата на шум
и вибрации.
Източници на радиация не се използват и няма да бъдат използвани от „Тракия Глас България” ЕАД.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
Негативни влияния върху ЗТ по причини породени от дейността на „Тракия Глас България” ЕАД не
се очакват, поради отдалеченост и сигурна защита от заобикалящи обекта била и дерета. В близост
до обекта няма чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони и защитени зони.
Промишленият обект е извън обсега на зони с минерални води, както и извън обсега на санитарно
охранителни зони.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, среднои дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Проектът за инвестиционното ни предложение има за цел да оптимизира съхранението на
химическите вещества на площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД и да осигури максимална
близост на новия склад до отговорните за експлоатацията и поддръжката му лица, както и
максимална близост на съхраняваните химични вещества до местата на тяхната употреба.
Направената комплексна оценка на ИП показва, че:
 Очакваният обхват на въздействие върху компонентите на околната среда е локален,
ограничен в рамките на промишлената площадка;
 В резултат от експлоатацията на инвестиционното предложение, може да се очаква, че
степента на въздействие ще бъде незначителна, при малка вероятност за проява, с
обратимост на въздействието и без предпоставки за кумулативен ефект.
По отношение на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от реализацията на
инвестиционното предложение, може да се направи изводът, че не се очакват трайни и неизбежни
въздействия върху околната среда. По-важните предпоставки за това са в следните направления.
 Оптимизиране на условията за съхранение на химичните вещества;

 Осигурява се близост на съхраняваните химични вещества до местата на тяхното
използване, като по този начин се намалява риска от възникване на разливи по време на
транспортирането им.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места
(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Очакваният обхват на въздействие на инвестиционното предложение е локален, ограничен в
рамките на производствената площадка.
5. Вероятност на поява на въздействието.
Очаква се степента на въздействие на инвестиционното предложение да бъде с малка вероятност
за поява.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
Очаква се степента на въздействие на инвестиционното предложение да бъде обратимо и без
предпоставки за кумулативен ефект.
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.
В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
8. Трансграничен характер на въздействията.
Имайки в предвид отдалечеността на инвестиционното предложение от границите на Република
България, няма предпоставки за възникване на транс- гранично въздействие.

Приложения съгласно текста:

1. Приложение 1 е представена скица № 15-143729/ 30.03.2017 г., на имота собственост на
„Тракия Глас България” ЕАД

