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Приложение № 2 към чл.6 на НАРЕДБА  
за условията и реда за извършване на ОВОС 

(обн., ДВ, бр.25 от 18.03.2003 г.) 

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на 

инвестиционно предложение: 
 

„Депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал” на Захарни заводи АД, 

гр.Горна Оряховица в ПИ №158 и УПИ XII, кв.43, землище на гр.Горна 

Оряховица, с ЕКАТТЕ 16359, област Велико Търново 
 

УВОД 
 

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

и чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействие върху околната среда, представяме писмена документация за преценка 

на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС) на инвестиционно предложение: „Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал” 

на Захарни заводи АД, гр.Горна Оряховица в ПИ №158 и  УПИ XII, кв.43, землище на гр. 

Горна Оряховица, с ЕКАТТЕ 16359, област Велико Търново. 

 

I.  ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 

1.Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, 

седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 

 

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД – ЕИК 104051737 
Седалище: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, 

ул.”Свети Княз Борис I” №29;  

Представлявано от: Валентина Иванова Ралева – Изпълнителен директор и инж. Румен 

Стоянов Данков – Член на Управителния съвет. 

 

2.Пълен пощенски адрес. 

 

5100, гр.Горна Оряховица, обл.Велико Търново, ул.”Свети Княз Борис I” №29 

 

3.Телефон, факс и e_mail. 

 

Tel.:+359 618 6 95 00, факс: +359 618 2 17 09, e_mail: office@zaharnizavodi.com 

 

4.Лице за контакти. 

 

Ана Иванова Петрова – еколог, тел.: +359 618 6 95 11, моб.тел.: +359 885094950 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

 

1.Резюме на предложението 

 

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица има следното инвестиционно 

предложение: „Депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал” на Захарни заводи АД, 

гр.Горна Оряховица в ПИ №158 и УПИ XII, кв.43, землище на гр. Горна Оряховица, с 

ЕКАТТЕ 16359, обл. Велико Търново. 

ТЕЦ-а към “Захарни заводи” АД, функционира като заводска централа, 

задоволяваща технологичните нужди на производствата с топло и електро-енергия.  

Необходимо е да се направи и уточнението, че настоящото инвестиционно 

предложение не предвижда строителство на ново депо за депониране на отпадъците 

от ТЕЦ, а представлява реконструкция  и надграждане на съществуващото такова, с цел 

привеждане в съответствие с действащите норми. Министерството на околната среда и 

водите с писмо изх.№26-00-124/29.01.2013 г. потвърждава възможността за 

надграждане на съществуващия сгуроотвал.  

• Съществуващо положение: 

Сега действащият сгуроотвал е въведен в експлоатация през 1982 г. Използва се 

за депониране на сгуропепелната маса от ТЕЦ. Сгуроотвалът е изграден като стадионен 

тип. Същият е еднокамерен, с две водоотливни шахти които се заустват в дренажна 

обходна канавка. Общата му площ е 157 дка, от който 77,168 дка е естествено залесила 

се площ. С писмо изх.№1339/18.06.2009 г., РИОСВ – Велико Търново признава тези 

77,168 дка от площта на сгуроотвала за рекултивирана по естествен път, заради 

протичащите в нея процеси на естествена рекултивация на терена и констатираното 

наличие на устойчива горска екосистема с доминантен растителен вид от бяла върба. 

Останалите 79 дка от площа на сгуроотвала в момента се използват за депониране на 

неопасни отпадъци с код и наименование:  

� 10 01 01 – Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел 

от котли, упомената в 10 01 04) и  

� 10 01 02 Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища.  

• Инвестиционно намерение: 

Проектната площ на инвестиционното намерение е с квадратура именно тези 79 

дка в т.ч. и площта на основната плоскост на дигите. Тя е разделена условно на две 

части - източна и западна, като между двете части се намира самозалесилата се площ. 

В западната част ще се изгради клетката за трайно депониране, а източната част ще се 

рекултивира. 

В предлаганото от нас инвестиционно намерение са заложени изискванията на 

НАРЕДБА №6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 
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експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци. (Обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г.) и гарантира, че 

изграждането на Депото е съобразено с нормативните изисквания на европейското 

законодателство, транспонирано с горецитираната Наредба. 

Настоящото инвестиционно намерение предвижда реконструкция на системата 

за извеждане на отпадъка от площадката на ТЕЦ, отцеждане и сухо депониране в 

клетка в границите на съществуващия сгуроотвал, изграждане на бетонови утаителни 

полета №3, №4 и №5 за намиване със сатурачна вар/кал, разположени северозападно 

от площадката на съществуващия сгуроотвал. В настоящия момент са изградени и се 

експлоатират бетонови утаителни полета №1 и №2 с цел намиване и осушаване на 

сатурачна вар/кал, но след изграждане на бетонови утаителни полета №3, №4 и №5 

намива на сатурачна вар/кал се прехвърля в тях, а бетонови утаителни полета №1 и 

№2 ще се ползват за намив на пепелина 

След прехвърляне на намива в поле №1 се извършва намив в продължение на 

година и половина според технологичната работа на ТЕЦ-а и след напълване на поле 

№1 намива се пренасочва към поле №2. От този момент започва отцеждане на 

отпадъка в поле №1. За тази цел в източната част на полетата е изградена дренажна 

стена от габиони със зърнометричен състав специално подбран за задържане на фини 

частици от сгуропепелината.  

След като поле №1 се осуши пепелината се изгребва и се транспортира до депо 

за постоянно съхранение в западната част на съществуващия сгуроотвал. Проектната 

площ за това депо е с квадратура от 36 dka, в т.ч. и площта на основната плоскост на 

дигите. В настоящия работен проект се предвижда използването на бетонови 

утаителни полета №1 и №2 като депо за временно съхранение и транспортиране с 

хидротранспорт на отпадък от ТЕЦ-а, което съвпада с периода на изграждане на новата 

клетка за депониране на отпадъка в западната част на проектната площ. Депото за 

трайно съхранение се състои от две секции с разделителна дига между тях. Западната 

секция е за депониране на 15000 t сгуропепелина. След запълване на Западна секция 

се изгражда като втори етап Източна секция.  

След приключване на този технологичен период и запълване на депото за 

постоянно депониране с период на запълване за 4-5 години в зависимост от работата 

на ТЕЦ-а, техническото решение предвижда изпълнението на надграждане II-ри етап. 

По предварителни изчисления запълването на един етап е за 3 до 5 години. След 

запълване на II-ри етап се преминава към изграждане на III-ти етап. 

Успоредно с изгаждане на етапните диги ще се изпълнява техническа и 

биологическа рекултивация върху площта на източната клетка (част Рекултивация към 

работния проект за сгуроотвала). 
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1.1. Бетонови утаителни полета №1 и №2 за третиране на отпадъци (отцеждане). 

Бетонови утаителни полета №1 и №2 са изградени и в момента се намива 

сатурачна вар/кал. Бетонови утаителни полета №3, №4 и №5 се предвижда да бъдат 

изградени с ограждащи стени от стоманобетон. Дъното също е от стоманобетон. 

Бетона, който ще се ползва за стоманобетоновите елементи е с водоплътност, така че 

да спре филтрирането на води от полетата навън към околния терен. След като се 

изградят бетонови утаителни полета №3, №4 и №5, намива на сатурачна кал се 

прехвърля в тях, а бетонови утаителни полета №1 и №2 се дооборудват за приемане 

на пепели и шлак, за да се извършва в тях отцеждане на пепелината, а след това с 

багери и автосамосвали да се транспортира до клетка за трайно съхранение (западна 

секция, етап 1-ви).  

Преустройството на бетонови утаителни полета №1 и №2 се състои в 

изграждане на дренаж по дъното за бързо отцеждане в дълбочина и дренажни стени 

от габиони за избистряне на оборотните води. В нишите на изтичалата се изграждат 

савачни табли за регулиране притока към ПС избистрени води и от там към смивна 

шахта на ТЕЦ-а. Полезният обем на бетоново утаително поле № 1 е 3V 12176m= . 

Площта на полето е 2F 6088 m= . Когато се напълни поле №1, намива се прехвърля 

поле №2, а поле №1 остава да се отцежда и изгребва с цел транспортиране до клетката 

за трайно депониране и съхранение. Полезният обем на поле №2 е 3V 14592m= . 

Площта на полето е 2F 7296 m= .  

1.2. Клетка за сухо депониране на пепел и шлак  

Проектната площ на клетката за трайно съхранение на пепелината е с 

квадратура от 36 dka, в т.ч. и площта на основната плоскост на дигите. Настоящото 

инвестиционно намерение предвижда използването на западната клетка от сега 

съществуващия сгуроотвал като площадка за трайно съхранение на сух отпадък от 

дейността на ТЕЦ. В проекта се предвижда изпълнението на клетката за постоянно 

депониране на две секции. Първи етап е изпълнението на западна секция с площ 

7000 m² и обем 10000 m³(при обемно тегло на сухата сгуропепел 31,45t / m ), а втори 

етап – на източна секция с площ 19000 m² и обем 30000 m³ (при обемно тегло на 

сухата сгуропепел 31,45t / m ). Проектът предвижда два броя надграждания над 

основната дига. Надграждането е една обща секция, разделителната дига не се 

надгражда, а само ограждащите диги по начин показан в напречния профил. След 

запълването на третия експлоатационен етап от площадката техническото решение 

предвижда изпълнението на техническа и биологическа рекултивация върху цялата 

площ (част Техническа; част Биологическа рекултивация). 

Настоящото инвестиционно намерение разработва детайлно техническо и 

технологично решение в западната част на съществуващия сгуроотвал, свързано с 

изграждането на площадка със следното предназначение: Депо за трайно депониране 
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на пепели и шлаки на две секции с разделителна дига между тях. Секциите на депото 

за трайно съхранение на отпадъците от ТЕЦ-а, условно се разделят на Източна и 

Западна. Като първи етап за изпълнение се започва със Западната секция и след 

нейното запълване се изпълнява като втори етап Източна секция. 

• Западна секция на депото за трайно съхранение на отпадъците:  

Полезният обем на Западната секция е 3V 10000m= , а площта – 27000 m  . По 

Условие 11.1.1. от КР 309/2008 г. Притежателят на разрешителното има право да 

приема на територията на площадката пепели от електрофилтри (код 10 01 02), в 

количество 16 108 t/y и сгурия, шлака и дънна пепел от котли (код 10 01 01) в 

количество 4 104 t/y. При обемно тегло на сухата сгуропепел 1.45 t/m3, клетката 

осигурява обезпеченост при средногодишна работа на ТЕЦ-а за срок от 1 година и 

половина. Геометрични характеристики на клетката са: 

- средна ширина при вътрешен горен ръб дига b 70m'≈ ;  

- средна дължина при вътрешен горен ръб дига а 100m'≈ ;  

- средната височина на клетката е h 2m≈ ;  

- вътрешен наклон на откосите на дигите’ 1:2,5; 

-  външен наклон на откосите на дигите 1:2,5; 

Клетката ще бъде изградена върху отпадъчен материал с кодове 10 01 01 и 10 

01 02 в т.ч. и оградните диги. Дъното на клетките има следната конструкция (чертеж № 

С-0805-1 и № С-0806-1): 

- запечатка от глина с дебелина d 0,5m'= (уплътнена на пластове по 0,3m' до 

достигане на коефициент на филтрация 9
fК 10 m / s−< ) ; 

- геомембрана – текст. прил. № 4 

- насипана и уплътнена статично пепелина с дебелина на положения слой 

d 30 cm=  след уплътняване; 

- пласт от чакъл фракция d 20 80mm= ÷ и дебелина на положения слой h 30 cm= . 

Облицовката (геомембрана) в приоткосните зони от вътрешната страна на 

дигите не е оразмерена и не предвижда въздействие от транспортни средства, както в 

технологично, така и в експлоатационно състояние. Движението на превозни средства 

и обслужваща техника за достъп до клетката ще се извърши посредством пътния 

габарит върху короната на дигите ( b 6m'= ) и рампи (чертеж №№ С-0804-1 и С-0806-

1,Л7). 

Решението за конструкцията на клетката предвижда и изграждането на 3 броя 

дренажи с наклон i 0,002= . Напречните размери на дренажните траншеи са ширина 

a 0,65m=  и дълбочина h 0,5m’= , в тях се полага перфорирана дренажна тръба 

Ø200/12mm  (текст прил. №2) (чертеж № С-0805-1, Л1). Дренажният изкоп и тръбата се 

засипват с дренажен материал от филц с зърнометрия d 16 32mm= ÷ . Дренажите се 

заустват съответно в ревизионни шахти №№ 01 и 03 (чертеж С-0807-1). Северната и 

източната части на дигата проектът предвижда изграждането на отводнителна канавка 
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за регулиране на повърхностния отток, която отива в помпената станция и от там 

водите са включении в т.нар. оборотен цикъл и се връщат за повторно използване.  

След изпълване (достигане на дебелина d 2m=  на насипания по сух способ 

отпадък) на определени участъци от клетката, съответните участъци се покриват с 

нетъкан геотекстил, който се фиксира към терена посредством тежести или шишове 

(1бр/10m2). Изпълнените участъци се маркират и при необходимост за експорт на 

пепелна маса се изземват първонасипаните участъци. 

• Източна секция на депото за трайно съхранение на отпадъците:  

Полезният обем на Източната клетка е 3V 30000м= . Площта на клетката е 
219000м . По Условие 11.1.1. от КР № 309/2008 г. Притежателят на разрешителното има 

право да приема на територията на площадката пепели от електрофилтри (код 10 01 

02), в количество 16 1 08 t / y. И сгурия, шлака и дънна пепел от котли (код 10 01 01), в 

количество 4  104 t / y. При обемно тегло на сухата сгуропепел 31,45t / m  клетката 

осигурява обезпеченост при средногодишна работа на ТЕЦ-а за срок от 3 години и 

половина.  

Геометрични характеристики на клетката са: 

- средна ширина при вътрешен горен ръб дига b 130m'≈ ;  

- средна дължина при вътрешен горен ръб дига а 150m'≈ ;  

- средната височина на клетката е h 2m≈ ;  

- вътрешен наклон на откосите на дигите’ 1:2,5;  

- външен наклон на откосите на дигите 1:2,5; 

Клетката ще бъде изградена върху отпадъчен материал с кодове 10 01 01 и 10 

01 02, в т.ч. и оградните диги. Дъното на клетките има следната конструкция (чертеж № 

С-0805-1 и № С-0806-1): 

- запечатка от глина с дебелина d 0,5m'=  (уплътнена на пластове по 0,3m' до 

достигане на коефициент на филтрация 9
fК 10 m / s−< ) ; 

- геомембрана – текст. прил. № 4 

- насипана и уплътнена статично пепелина с дебелина на положения слой 

d 30 cm=  след уплътняване; 

- пласт от чакъл фракция d 20 80mm= ÷  и дебелина на положения слой h 30cm= . 

Облицовката (геомембрана) в приоткосните зони от вътрешната страна на 

дигите не е оразмерена и не предвижда въздействие от транспортни средства, както в 

технологично така и в експлоатационно състояние. Движението на превозни средства 

и обслужваща техника за достъп до клетката ще се извърши посредством пътния 

габарит върху короната на дигите ( b 6m'= ) и рампи (чертеж №№ С-0804-1 и С-0806-

1,Л7). 

Решението за конструкцията на клетката предвижда и изграждането на 4 броя 

дренажи с наклон i 0,002= . Напречните размери на дренажните траншеи са 

a 0,65m=  и дълбочина h 0,5m '=  в тях се полага перфорирана дренажна тръба 

Ø200/12mm (текст прил. №2) (чертеж № С-0805-1, Л1). Дренажният изкоп и тръбата се 
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засипват с дренажен материал от филц с зърнометрия d 16 32mm= ÷ . Дренажите се 

заустват съответно в ревизионни шахти №№ 04 и 07 (чертеж С-0807-1). В северната и 

източната части на дигата проектът предвижда изграждането на отводнителна канавка 

за регулиране на повърхностния отток, която отива в помпената станция и от там 

водите са включении в т.нар. оборотен цикъл и се връщат за повторно използване.  

1.3. Описание на сгуропроводната система и намиване в бетонови утаителни  

полета №1 и №2. 

Шлаките и сгурията, които падат под котлите се транспортират, чрез водно 

течение по канал за шлам до аванкамерата на БПС (багерна помпена станция). 

Пепелите от електрофилтрите, чрез вода и по трасето на тръбопровода се изливат в 

аванкамерата на БПС. Чрез шламови помпи с капацитет 50 куб. на час и сгуропроводи 2 

бр. Ø273/6mm се транспортира шлаката до поле №1 и №2. Трасетата са показани на 

генералния план чертеж № С-0820-0. Основното трасе е към съществуващия 

сгуроотвал. Ново е отклонението при ВР. № т.С1 до поле №1 и №2. 

Чрез шибъри показани на чертежа се секционира намива първо в поле №1 и 

след като се запълни полето се насочва намива към поле №2. През това време поле 

№1 се отцежда. 

 

1.3.1. Сгуропроводна система и БПС 

Брегова помпена станция (БПС) и сгуропроводната система са съществуващи. 

Помпите в БПС се предлага да се заменят с шламови помпи с дебит 50 куб. м шлам на 

час и свободен напор 40 m. Разреждането, което се получава е 1 част шлам към 25 

части вода. При добри практики от други подобни обекти се е ползвало разреждане 1 

към 8 (дори 1 към 6). Помпите са по-рискови за авариране, но това е една добра степен 

на енергийна ефективност на системата на сгуроизвоз. 

Сгуропроводите са 2бр. по 273/6 mm и са съществуващи, не подлежат на 

промяна трасето и самите тръби. 

Новото отклонение от ВР. № т.С1 до поле №1 е показано на чертеж № С-0803-

1. Детайлите за закрепване и местата на изтичалата са приети от разработен проект от 

1996 г. Намива в полетата се извършва от западната страна а отводняването или 

отцеждането се извършва от срещуположната – от изток. 

1.3.2. Намиване и отцеждане в полета №1 и №2 

Сгуропроводите са разположени по връхната част на ограждащите стени на 

полетата от западната страна. На всяко поле се предвиждат по 3 бр. изтичала от запад. 

Диаметърът на сгуропроводите е Ø273/6 mm. Изтичалата се предвижда да се изпълнят 

от Ø150/6 mm. За секциониране на намива има предвиден спирателен кран за 

насочване от една или друга страна на полетата. По дъното на полетата се предвижда 

изпълнението на дънен дренаж. Това е дренажен пласт с материал D 25 100mm= ÷ . 

Дебелина на пласта h = 60 сm. Широчина на пласта е L = 3,00m. Този дренажен пласт 
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ще играе ролята на филтър за дренираните води. В средата на дренажа се полага PVC 

Ø173 mm гофрирана тръба, обвита в геотекстил. 

В бетонови утаителни полета №1 и №2 отпадъка се третира с цел отцеждане и 

след като се отцеди до степен на влажност 12 15%÷  един от елемент от стената 

източна част се демонтира и се навлиза и изгребва от машина тип Фадрома. Отпадъка 

се товари на автосамосвали с вместимост на коша до 15m³ и по вътрешни за 

площадката пътища се транспортира до клетката за трайно съхранение. 

1.4. Отводнителна система ПС и оборотен водопровод. 

В източната част има отвори със савачна табла за регулиране на потока към ПС 

за избистрени води от бетоновите утаителни полета. Пред тях се предвиждат 

филтрационни стени от габиони запълнени с филтърен материал и обвити с геотекстил. 

Намитата шлам и вода се филтрират през габионите и условно чисти води /от 

механични примеси/ се насочват към савачните затворни органи. Тъй като системата 

на намиване и отцеждане има цикличен характер, е необходимо чрез савачните табли 

да се осигури сравнително равномерен приток към ПС за избистрени води от 

бетоновите утаителни полета. 

1.4.1.  Отводнителна система 

Отводняването на бетонови утаителни полета №1 и №2 се извършва с дънен 

дренаж и филтрационна стена от габиони с размери 100/100/200, подредени в поглед 

отгоре като буквата „П“. Височината на дренажната стена е 2,00m. В основата се слагат 

два габиона един до друг. Първия е пълен с фракция чакъл 25 50mm÷  и е обвит с 

геотекстил с плътност 400 гр./м². Вторият в основата е пълен с фракция камък 

50 150mm÷  и е обвит с геотекстил. Върху тях в средата се полага габион изпълнен с две 

фракции отпред по ситната отзад по едрата. Фракциите са така подредени за да играят 

ролята на филтър за да не преминава в оборотната вода прахови и пясъчни фракции. 

Дънните дренажи са 3 броя за бетоново утаително поле №1 и 4 броя за бетоново 

утаително поле №2.  

След преминаване през филтъра водата се насочва към ПС избистрени води, 

но преди това има затворен орган савачна табла за регулиране притока на избистрена 

вода към аванкамерата на ПС. След савачната табла избистрената вода попада в дънен 

канал който тръгва от 1-ви преливник на бетоново утаително поле №1 и се излива в 

аванкамерата на ПС /избистрени води/. За регулиране системата за оборотно 

водоснабдяване и с цел да не се налага често превключване на води от ПС Янтра се 

предлага първоначално в рамките на 36 часа саваците да са затворени, за да се 

акумулира вода и после след включване на помпи избистрени води притока да се 

ограничи в рамките на 50m3/час. Помпите в помпена (ПС) са оразмерени за минимален 

дебит 45 m3/час и максимален – 50 m3/час. Свободния напор е Н = 28м. По този начин 

притока и разхода в полетата е изравнен, тъй като и помпите в БПС са със същия дебит. 
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1.4.2. Оборотен водопровод 

Оборотния водопровод води началото си от ПС /избистрени води/ и по 

съществуващо трасе се връща в площадката на „Захарни заводи“ АД. На чертеж № С-

0803-1 е отбелязано мястото на преминаване на жп линията София – Варна и 

преминаване на оградата на завода. Покрай оградата тръбопровода се насочва на 

запад до отклонението за ТЕЦ-а и оттам до смивна шахта при входа на ТЕЦ. От тази 

шахта се захранват смивни помпи, които захранват вземането на шлака и пепелите и 

чрез хидротранспорт се транспортират до БПС. Мястото на тръбопровода е показано на 

чертеж № С-0803-1. Оборотния водопровод от ПС избистрени води до оградата на 

„Захарни заводи” АД е съществуващ и не е предмет на проекта. В площадката на 

завода ще се преустрои една от стоманените тръби, които преминават по трасето до 

ТЕЦ-а за избистрена вода за хидротранспорт. На проверка подлежат дебелините и 

устойчивостта на материала. Новопредвидените участъци от оборотния водопровод са 

дадени с надлъжен и напречни профили и детайли. 

1.5. Рекултивация на площите на клетката за трайно съхранение  

След закриване на депото последния етап се запечатва и се рекултивират 

площите. 

1.5.1. Техническа рекултивация 

Техническото решение предвижда полагането на запечатващ пласт с дебелина 

d 2,05m '=  по цялата хоризонтална площ (F≈14.5 dka) на трети етап от надграждането 

на сгуроотвала (западна клетка от стария сгуроотвал). Полагането на земните маси да 

се извърши на пластове с дебелина d 0,35m '= . След полагането на всеки пласт да се 

изпълнят мероприятия по уплътняване на глината за достигане на коефициент на 

филтрация фK 1,0x10 9m / s≤ − . 

След полагането на запечатващия пласт ( d 2,05m '= ) да се положи пласт с 

дебелина d 0,25m '= , който да не се уплътнява, тъй като ще послужи за основа за 

провеждането на агротехнически мероприятия за създаването на условия за 

провеждане на биологическата рекултивация. 

1.5.2. Биологическа рекултивация 

Данните от изследванията на релефа в района на сгуроотвала е от значение за 

бъдещата рекултивация, както и на прилежащия ландшафт, дават основание да 

предложим три основни мероприятия в биологичната рекултивация: 

• химическа мелиорация на насипите, която освен химичните им свойства, ще 

подобри и физичните им показатели (плътност, структура, аерация, воден 

режим); 

• залесяване с подходящ видов състав и отглеждане на културите; 
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• затревяване на част от площите за създаване на по-добър микроклимат и по-

добра устойчивост на терена, за уравновесяване на пространствата в един 

бъдещ лесопарк. 

Своевременната биологическа рекултивация чрез залесяване на дървесни и 

храстови видове, съчетано със затревяване, ще намали и дори предотврати 

ерозионните процеси и ще създаде условия за възстановяване на устойчива 

екосистема. Растителната покривка въздейства на процесите на площната водна 

ерозия като променя интензитета и силата на дъжда, увеличава съпротивлението 

спрямо повърхностния отток посредством повишаване на хидравличната грапавина и 

намалява общият обем дъждовна вода, която формира отток и пренася отделените 

почвени частици (както е показано на примерната схема).  

1.5.3. Рекултивация на източната клетка на сега действащия сгуроотвал 

Настоящото инвестиционно намерение включва и проект за рекултивация на 

източната част на депото за неопасни отпадъци – сгуроотвал. За цялостното 

рекултивиране на площите на сгуроотвала е определено поетапно тампониране и 

рекултивиране на изключени от дейността по намив площи. Поради големите площи 

предвидени за тампониране и ограничените количества на подходящи материали за 

изпълнението на запечатващ пласт в близост до сгуроотвала се предвижда 

тампонирането да се извърши на етапи, което ще позволи дрениране на водите от 

тялото на сгуроотвала, като в същото време няма да се създадат предпоставки за 

увеличение на финни частици от намития материал, еоличното им пренасяне и 

замърсяване на околните територии.  

Биологическата рекултивация ще се извършва чрез провеждането на 

агротехнически мероприятия – добавя се тор в определени пропорции и се засажда 

растителност. По краищата от посоки югоизток, изток и североизток ще се засажда 

дървесна разтителност с минимален обсег от 10 м към вътрешността на секцията. 

Вторият пояс ще се състои от храстова растителност. Във вътрешния край на клетката 

на сгуроотвала остават площи засадени с тревни растения. При затревяването в Етап Б 

ще се използва една от трите разновидности смески. За развитие на растенията и 

предпазване от ерозия се предвиждат мероприятия по окопаване, оран, наторяване, 

дискуване, разрохкване с цел по-голям процент прихващане за през първата и втората 

години след засаждането.  

С цел подобряване на водния режим и ликвидиране на възможността за 

замърсяване на въздуха с прах (пепелина от сгуроотвала) се предвижда тампонирането 

на повърхността на източната клетка със слой глина с дебелина 130 см. При 

агротехническите мероприятия за подготовка на биологичната рекултивация се 

предвиждат дейности, които да обработят горния слой на рекултивационния пласт с 

дебелина d=25-28 см. Тези дейности ще подготвят повърхността на рекултивационния 

пласт за последващото залесяване и затревяване, а дебелината на хумусния слой ще  
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отговаря на изискванията посочени в Наредба №26 за рекултивация на нарушени 

терени, поддържане на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на 

хумусния пласт. Освен срещу запрашаване този слой глина ще служи за 

предотвратяване на смесване на дъждовни води и водите в пепелинното тяло. 

Своевременната биологическа рекултивация чрез залесяване на дървесни и 

храстови видове, съчетано със затревяване ще намали и даже ще предотврати 

ерозионните процеси и ще създаде условия за възстановяване на устойчива 

екосистема. Растителната покривка ще въздейства на процесите на площната водна 

ерозия като променя интензитета и силата на дъжда, увеличава съпротивлението 

спрямо повърхностния отток посредством повишаване на хидравличната грапавина и 

намалява общият обем дъждовна вода , която формира отток и пренася отделните 

почвени частици. Предвиждат се химически мелиоративни мероприятия, които ще 

включват всички дейности, свързани с подобряване на плодородието на 

рекултивационните обекти, което се постига чрез химични средства и методи и по 

конкретно минерално торене. Първата година се предвижда основно торене 

последвано от подхранване, а през втората и третата година се предвижда само 

подхранване. За дървесния пояс се препоръчват следните високостепни видове: Черен 

бор, Обикновен дъб, Космат дъб, Обикновен габър, Келав габър, Сребролистна или 

дребнолистна липа. За храстовия пояс се препоръчват следните средностепни видове: 

люляк, дрян, шипка, мекиш.  

Технологичната схема за мелиорация и залесяване ще е следната: I-ва година: 

внасяне на фосфорен тор през октомври или февруари-март; маркиране на посадените 

места, засаждане на фиданките, внасяне на калиев тор, внасяне на азотен тор 

двукратно и окопаване на младите фиданки (3 пъти). II-ра година: попълване местата 

на загиналите фиданки, окопаване (2 пъти през вегетационния период) и внасяне на 

азотен и калиев тор двукратно. III-та година: внасяне на фосфорен тор през есента; 

попълване на местата на загиналите фиданки, окопаване (еднократно) и внасяне на 

азотен и калиев тор.  

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното намерение 

Целта на инвестиционното намерение е да се изпълни условие от 

Приложение №5 към §20 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО) експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци – 

сгуроотвал на „Захарни заводи” АД е разрешено до 31.12.2014 г. Преходния период на 

депото е определен с Договора за присъединяване на България към Европейския 

съюз. 

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД има издадено комплексно разрешително №309-Н0-

И0-А0/2008 г., поправено с РЕШЕНИЕ №309-Н0-И0-А0-ТГ1/2009 г. за депата за неопасни 

отпадъци и комплексно разрешително №54/2005 г., актуализирано с Решение №54-Н0-

И0-А1-ТГ1/2013 г. за ТЕЦ-а (като дейност попадаща в т.1.1 на Приложение 4 от ЗООС). 
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• В Условие 11.6.5. от КР 54/2005 г. е определен срок за преустановяване на 

използването на хидротранспорт за депониране на отпадъците от ТЕЦ, най-

късно до 31.12.2014 г.  

• Съгласно Условие 16.8 от КР 309/2009 г. в срок до 31.12.2014 г. „Захарни заводи” 

АД трябва да преустанови експлоатацията на депо за неопасни отпадъци – 

сгуроотвал. 

• Съгласно Условие 16.8.2. от горе-цитираното КР в срок до 31.12.2015 г. трябва да 

се извърши цялостната му техническа рекултивация.  

Министерството на околната среда и водите с писмо изх.№26-00-

124/29.01.2013 г. потвърждава възможността за изграждане на ново депо за отпадъци 

чрез надграждане на съществуващия сгуроотвал, а с писмо изх.№ 26-00-

3576/02.01.2012 г. разрешават да се запази използването на хидротранспорта до 

площадки за временно съхранение, след което се осушава, изгребва и се депонира в 

депо за трайно съхранение. 

Във връзка с това „Захарни заводи” АД предприе изготвяне на предпроектни 

проучвания за намиране на цялостно екологосъобразно решение за сгуроотвала в 

резултат на което се възприе настоящото инвестиционно намерение изготвено като 

работен проект.  

 

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 

 

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица притежава издадено Комплексно 

разрешително КР №54-Н0-И0-А1-ТГ1/2013 г. за инсталация ТЕЦ попадаща в т.1.1 на 

Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) с разрешена обща 

инсталирана мощност 167.976 MW. Комплексното разрешително обхваща и 

инсталации НЕ попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС – това са завод за захар, 

завод за опаковки, завод за захарни изделия и ремонтно-механичен завод. Към 

момента Дружеството е подало информация по Приложение 6 във връзка с 

включването на производството на спирт в Приложение 4 на ЗООС. Предстои 

информация по Приложението да бъде подадена и за завода за захар. 

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, гр. Горна Оряховица притежава и издадено 

Комплексно разрешително №309-Н0-И0-А0/2008 г., поправено с РЕШЕНИЕ №309-Н0-

И0-А0-ТГ1/2009 г. за депа за неопасни отпадъци – сгуроотвал и сатурачни полета, 

попадащи в т.5.4 от Приложение 4 на ЗООС. За новото депо ще бъде подадено 

Заявление за издаване на комплексно разрешително, след издаване на Решение по 

ОВОС. 

Необходимо е да се направи и уточнението, че настоящото инвестиционно 

предложение не предвижда строителство на ново депо за депониране на отпадъците 

от ТЕЦ, а представлява реконструкция  и надграждане на съществуващото такова, с цел 

привеждане в съответствие с действащите норми. 
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4.Подробна информация за разгледани алтернативи. 

 

Като местоположение инвестиционното предложение няма друга алтернатива 

и ще се разположи върху съществуващото депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал, 

чрез надграждането му, съгласно писмо на Министерството на околната среда и 

водите с изх.№26-00-124/29.01.2013 г., в което се потвърждава възможността за 

изграждане на ново депо за отпадъци чрез надграждане на съществуващия сгуроотвал. 

 

Разгледани са следните алтернативи: 

Алтернатива №0: Нулева алтернатива - Съществуващо положение  

Запазване на съществуващата схема за хидротранспорт и съхранение на 

отпадъка. От парогенераторите, отпадъка постъпва в БПС. Посредством багерни помпи 

и сгуропроводи се намива на площадката на сгуроотвал към ТЕЦ на „Захарни Заводи” 

АД. 

Основният недостатък на нулевата алтернатива е, че след 31.12.2014 г. спира 

действието на КР №309-Н0/2008 г, с което се преустановява експлоатацията на 

действащото депо, което ще доведе до несъответствие в националното и 

Европейското законодателство и съответно до преустановяване на работата на ТЕЦ 

Горна Оряховица АД. 

 

Алтернатива №1: Запазване на съществуващата система за транспортиране 

на хидропулпа в частта до достигане площадката на сгуроотвала, обезводняване на 

площадката на сгуроотвала и последващо насипване по сух способ върху 

площадките за съхранение.  

Проектната площ е с квадратура от 76 dka в т.ч. и площта на основната 

плоскост на дигите. Тя е разделена условно на две части в. т.ч. източна и западна. 

Източната част на проектната площ представлява клетка за неопасен отпадък от 

пепелина и шлака. В настоящата алтернатива използването на тази клетка като депо за 

хидротранспорт на отпадък от ТЕЦ-а, което съвпада с периода на изграждане на новите 

клетки за депониране на отпадъка в западната част. След този технологичен период 

техническото решение предвижда изпълнението на запечатка върху площта на 

източната клетка. Настоящата алтернатива представя техническо и технологично 

решение в западната част на сгуроотвала свързано с изграждането на нови клетки със 

следното предназначение: 

- изграждането на три броя площадки (клетки за обезводняване) за 

предварително третиране с обща площ 3,2 dka. Към тях се прехвърля 

намива, след което се преминава към технология за обезводняване;  



14 

 

- площадка за предварително съхранение на шлака; 

- площадка за предварително съхранение на пепелина; 

- източна клетка с площ 19 dka, върху която се изпълнява запечатващ пласт 

от глина с подходящи физико-механични показатели. 

Прехвърляне на намива към площадките за предварително третиране на 

неопасните отпадъци генерирани при дейността на ТЕЦ-а. Обезводняване и връщане 

на технологичните води в оборотния цикъл. Изземване на отцедения вторичен 

материал от дейността на ТЕЦ-а и насипване по сух способ върху предварително 

уточнени места върху площадките за съхранение. Изпълнение на 

противозапрашителни мероприятия върху насипаните площи. 

Алтернатива №2: Изземването на сгурията и пепелта е решено разделно. 

Върху проектните площи на сгуроотвала се изграждат две площадки (Площ F=76dka) 

за съхранение на насипани по сух способ неопасни отпадъци: 

- източна за шлака – 26dka с прилежащите оградни диги; 

- западна за пепелина – 50dka с прилежащите оградни диги. 

Пепелта от електрофилтрите ще се изземва с нова вакуумна пневматична 

система в сухо състояние и ще се събира в силози. След тях пепелта може да се 

натоварва в специализирани транспортни средства и да се насочва към площадките за 

съхранение. Под силозите се монтират пръскачки за омокряне на повърхностия слой 

пепелина. 

Хидравлична система остава непроменена в зоната от парогенераторите до 

БПС, вкл. разпределителния възел на напорните сгуропроводи. Единият от 

сгуропроводите се предвижда за транспортиране на шлама, а втория – за 

транспортиране на отделената от шлаката вода и дренажи от потопения обезводняващ 

транспортьор. Багерните помпи подават шлама към обедводняващ потопен 

транспортьор. Той се състои от две части водна вана и транспортен конвейер. Едната 

част на този транспортьор е хоризонтална, а другата заедно с част от ваната се издига 

нагоре. Този транспортьор служи едновременно като обезводняващо и утаително 

устройство. Изгребвачите му преместват шлаката нагоре по наклонената 

обезводняваща част на конвейера. Отделената по време на изкачването вода слиза 

обратно към водната вана. При това естествено обезводняване се събира и съвсем 

малко количество утайки, които могат да се връщат както към транспортьора, така и 

към шлаковите канали в котелно помещение. Преливът на водната вана на 

транспортьора се подава към утаителен резервоар, от който избистрената вода се 

подава към съществуващия резервоар смивни води., а от него към шлаковите вани на 

парогенераторите. За времето на преминаване и издигане шлаката се обезводнява и в 

края на наклонената част ще бъде с влажност 10-20% - състояние подходящо за 

транспортиране и насипване на площадката за съхранение. 
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Привеждане на двете клетки (източна и западна) в съответствие с 

нормативните изисквания. По време на изграждане на западната клетка, намивът ще 

се прехвърли към източната. При вече изградена инсталация за обезводняване на 

продуктите при мястото им на образуване (площадка на ТЕЦа) ще се отпочнат 

дейности по рехабилитация на източната площадка.  

Следва отпочване на процесите по насипване по сух способ върху 

предварително уточнени места върху площадките за съхранение и изпълнение на 

противозапрашителни мероприятия върху насипаните площи. 

 

Първата и втората алтернативи предлагат решение за сухо 

сгуропепелоизвозване още на площадката на ТЕЦ-а, но кризата и липсата на търсене 

в настоящия икономически момент не осигуряват необходимата икономическа 

ефективност. 

Алтернатива №3: Запазване на съществуващата система за транспортиране 

на хидропулпа в частта до достигане площадката на сгуроотвала. 

След тази точка в работния проект се предвижда реконструкция на системата 

за отцеждане и сухо депониране на отпадъка от ТЕЦ, в бетоново утаително поле в 

границите на съществуващия сгуроотвал при спазване на изискванията на чл.14, ал.2 от 

НАРЕДБА №6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци относно обема и съдържанието на проекта и в 

съответствие с чл. 16, ал.1, т. 1,2,3 и 4 в унисон с описаното в чл.16, ал 4 на същата 

Наредба. 

Алтернатива №3 представлява настоящото инвестиционно намерение, 

чиято същност е описана в т.II Характеристика на инвестиционното намерение 

от настоящото Приложение 2. Тя предвижда схемата на работа да протича на 

следните етапи: намиване – осушаване – изгребване и трайно депониране. 

5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

 

Инвестиционното намерение ще се осъществи в поземлен имот (ПИ) № 158 и 

УПИ XII, кв.43 (съществуващващ сгуроотвал), землище на гр. Горна Оряховица, с ЕКАТТЕ 

16359, област Велико Търново. Собствеността на поземления имот е на „ЗАХАРНИ 

ЗАВОДИ” АД, съгласно акт за собственост № 2781 от 01.07.1996 г. 

В близост няма защитени територии или обекти на културно наследство, както 

и не попада в предложени за обявяване защитени зони по проект „НАТУРА 2000”. 

Защитени зони по директивата за птиците в района на община Горна Оряховица няма. 
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Тъй като територията, на която ще се разположи инвестиционното 

предложение се експлоатира над 50 години и за която оператора притежава 

Комплексно разрешително №309-Н0-И0-А0/2008 г., поправено с РЕШЕНИЕ №309-Н0-

И0-А0-ТГ1/2009 г., въз основа, на което се контролират всички компоненти на околната 

среда, може да се заключи, че неблагоприятно въздействие върху най-близко 

разположените Защитени зони не се очаква. 

Ситуацията на площадката позволява обособяването на ограничени складови 

площадки за разполагане и обработка на строителни материали и заготовки, както и 

оперативни площадки за строителна механизация (автокран, трактори, камиони, 

земекопна техника и др.) 

 

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

Проектната площ на инвестиционното намерение е с квадратура 79 дка. Тя е 

разделена условно на две части – източна и западна.  

Настоящото инвестиционно намерение предвижда реконструкция на 

системата за извеждане на отпадъка от площадката на ТЕЦ, отцеждане и сухо 

депониране в клетка в границите на съществуващия сгуроотвал, изграждане на 

бетонови утаителни полета №3, №4 и №5 за намиване със сатурачна вар/кал, 

разположени северозападно от площадката на съществуващия сгуроотвал. В 

настоящия момент са изградени и се експлоатират бетонови утаителни полета №1 и 

№2 с цел намиване и осушаване на сатурачна вар/кал, но след изграждане на 

бетонови утаителни полета №3, №4 и №5 намива на сатурачна вар/кал се прехвърля в 

тях, а бетонови утаителни полета №1 и №2 ще се ползват за намив на пепелина. 

След прехвърляне на намива в поле №1 се извършва намив в продължение на 

година и половина според технологичната работа на ТЕЦ-а и след напълване на поле 

№1 намива се пренасочва към поле №2. От този момент започва отцеждане на 

отпадъка в поле №1. След като поле №1 се осуши пепелината се изгребва и се 

транспортира до депо за постоянно съхранение в западната част на съществуващия 

сгуроотвал. Проектната площ за това депо е с квадратура от 36 dka, в т.ч. и площта на 

основната плоскост на дигите.  

След приключване на този технологичен период и запълване на депото за 

постоянно депониране с период на запълване за 4-5 години в зависимост от работата 

на ТЕЦ-а, техническото решение предвижда изпълнението на надграждане II-ри етап. 

По предварителни изчисления запълването на един етап е за 3 до 5 години. След 

запълване на II-ри етап се преминава към изграждане на III-ти етап. 

Успоредно с изгаждане на етапните диги ще се изпълнява техническа и 

биологическа рекултивация върху площта на източната клетка (част Рекултивация към 

работния проект за сгуроотвала). 
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Полезният обем на бетоново утаително поле № 1 е 3V 12176m= . Площта на 

полето е 2F 6088 m= . Когато се напълни поле №1, намива се прехвърля поле №2, а 

поле №1 остава да се отцежда и изгребва с цел транспортиране до клетката за трайно 

депониране и съхранение. Полезният обем на поле №2 е 3V 14592m= . Площта на 

полето е 2F 7296 m= .  

В проекта се предвижда изпълнението на клетката за постоянно депониране 

на две секции. Първи етап е изпълнението на западна секция с площ 7000 m² и обем 

10000 m³(при обемно тегло на сухата сгуропепел 31,45t / m ), а втори етап – на източна 

секция с площ 19000 m² и обем 30000 m³ (при обемно тегло на сухата сгуропепел 
31,45t / m ). Проектът предвижда два броя надграждания над основната дига. 

След запълването на третия експлоатационен етап от площадката 

техническото решение предвижда изпълнението на техническа и биологическа 

рекултивация върху цялата площ (част Техническа; част Биологическа рекултивация). 

Полезният обем на Западната клетка е 3V 10000m= , а площта – 27000 m . По 

Условие 11.1.1. от КР 309/2008 г. Притежателят на разрешителното има право да 

приема на територията на площадката пепели от електрофилтри (код 10 01 02), в 

количество 16 108 t/y и сгурия, шлака и дънна пепел от котли (код 10 01 01) в 

количество 4 104 t/y. При обемно тегло на сухата сгуропепел 1.45 t/m3, клетката 

осигурява обезпеченост при средногодишна работа на ТЕЦ-а за срок от 1 година и 

половина. Геометрични характеристики на клетката са: 

- средна ширина при вътрешен горен ръб дига b 70m'≈ ;  

- средна дължина при вътрешен горен ръб дига а 100m'≈ ;  

- средната височина на клетката е h 2m≈ ;  

- вътрешен наклон на откосите на дигите’ 1:2,5; 

-  външен наклон на откосите на дигите 1:2,5; 

Клетката ще бъде изградена върху отпадъчен материал с кодове 10 01 01 и 10 

01 02 в т.ч. и оградните диги. Дъното на клетките има следната конструкция (чертеж № 

С-0805-1 и № С-0806-1): 

- запечатка от глина с дебелина d 0,5m'= (уплътнена на пластове по 0,3m' до 

достигане на коефициент на филтрация 9
fК 10 m / s−< ) ; 

- геомембрана – текст. прил. № 4 

- насипана и уплътнена статично пепелина с дебелина на положения слой 

d 30 cm=  след уплътняване; 

- пласт от чакъл фракция d 20 80mm= ÷ и дебелина на положения слой h 30 cm= . 

След изпълване (достигане на дебелина d 2m=  на насипания по сух способ 

отпадък) на определени участъци от клетката, съответните участъци се покриват с 

нетъкан геотекстил, който се фиксира към терена посредством тежести или шишове 

(1бр/10m2). 
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Полезният обем на Източната клетка е 3V 30000м= . Площта на клетката е 
219000м . По Условие 11.1.1. от КР № 309/2008 г. Притежателят на разрешителното има 

право да приема на територията на площадката пепели от електрофилтри (код 10 01 

02), в количество 16 1 08 t / y. И сгурия, шлака и дънна пепел от котли (код 10 01 01), в 

количество 4  104 t / y. При обемно тегло на сухата сгуропепел 31,45t / m  клетката 

осигурява обезпеченост при средногодишна работа на ТЕЦ-а за срок от 3 години и 

половина.  

Геометрични характеристики на клетката са: 

- средна ширина при вътрешен горен ръб дига b 130m'≈ ;  

- средна дължина при вътрешен горен ръб дига а 150m'≈ ;  

- средната височина на клетката е h 2m≈ ;  

- вътрешен наклон на откосите на дигите’ 1:2,5;  

- външен наклон на откосите на дигите 1:2,5; 

Клетката ще бъде изградена върху отпадъчен материал с кодове 10 01 01 и 10 

01 02, в т.ч. и оградните диги. Дъното на клетките има следната конструкция (чертеж № 

С-0805-1 и № С-0806-1): 

- запечатка от глина с дебелина d 0,5m'=  (уплътнена на пластове по 0,3m' до 

достигане на коефициент на филтрация 9
fК 10 m / s−< ) ; 

- геомембрана – текст. прил. № 4 

- насипана и уплътнена статично пепелина с дебелина на положения слой 

d 30 cm=  след уплътняване; 

- пласт от чакъл фракция d 20 80mm= ÷  и дебелина на положения слой h 30cm= . 

След закриване на депото последния етап се запечатва и се рекултивират 

площите. 

Настоящото инвестиционно намерение включва и проект за рекултивация на 

източната част на депото за неопасни отпадъци – сгуроотвал. Предвид изложените 

факти е предприет подход за рекултивиране на предвидените площи на три етапа: 

- Етап А, при който ще бъде тампонирана площ, която ще послужи за 

изграждането на бъдещите дървесен и храстов пояси. 

- Етап Б, при който ще бъде тампонирана площ, която обхваща бъдещия тревен 

пояс от рекултивацията. 

Техническото решение предвижда полагането на запечатващ пласт с дебелина 

d=1.05 м3 (според изискванията на КР 309-Н0/2008 г.) по цялата площ на източната 

клетка от сгуроотвала. Полагането на земни маси се предвижда де се извърши на 

пластове с дебелина d=0.35 м. След полагането на всеки пласт ще се изпълнят 

мероприятия по уплътняване на глината за достигане на коефициент на филтрация 

Кf≤1.0x10-9 м/с. След полагането на запечатващия пласт ще се положи пласт с 

дебелина d=0.25 м, който няма да се уплътнява, тъй като ще послужи за основа за 
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провеждането на агротехнически мероприятия за създаването на условия за 

провеждане на биологическата рекултивация.  

 

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 

 

Основния достъп до строителната площадка е по съществуващия път. Не се 

налага изграждането на допълнителни пътни връзки. Инвестиционното намерение не 

предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура в района, нито 

изграждане на нова.  

В източната част на сгуроотвала има изграден контролно пропускателен пункт 

с бариера за ограничаване на достъпа на външни лица и техника до площадката на 

сгуроотвала. Достъпа до площадката се осъществява с отклонение от главен път и чрез 

допълнително изграден временен път се стига до КПП на площадката. Не се налага 

изпълнение на допълнителни пътища извън границите на сгуроотвала за осигуряване 

на достъп на техника и автомобили. 

Ще се изграждат временни пътища за движение на машини и транспортни 

средства вътре в строителната площадка. 

Не се предвиждат изграждане на нова техническа инфраструктура, в т.ч. 

пътища/ улици, газопровод, електропровод и др.  

Необходимите за оперативни нужди: електрическа енергия, питейна и 

техническа вода, отопление и др. ще се вземат от съществуващите на обекта. На 

строителния ситуационен план са посочени: електрическо табло с електромер за 

захранване на строителните машини и осветителните тела инсталирани на обекта за 

охрана и работа е слабо осветената част на деня. 

 

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

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

 

Съгласно Условие 16.8 от КР 309-Н0/2008 г. в срок до 31.12.2014 г. „Захарни 

заводи” АД трябва да преустанови експлоатацията на депо за неопасни отпадъци – 

сгуроотвал, а  съгласно Условие 16.8.2. от горецитираното КР в срок до 31.12.2015 г. 

трябва да се извърши цялостната му техническа рекултивация, а от 01.01.2016 г. е 

необходимо да се пристъпи към мероприятия за биологическо рекултивиране на 

терените от предвидената за рекултивация площ. 

Етапите на изпълнение на СМР и дейности имащи отношение към настоящата 

разработка са следните: 

ЕТАП 1: Изграждане на бетонови утаителни полета №3, №4 и №5, в ПИ №000158; 

ПОДЕТАП 1: Изграждане на бетонови утаителни полета №3 и №4; 

ПОДЕТАП 2: Изграждане на бетоново утаително поле №5; 
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ЕТАП 2: Изграждане на депо за неопасни отпадъци с капацитет 160 000 тона в УПИ XII, 

кв.43; 

ПОДЕТАП 1: Изграждане на депо за неопасни отпадъци с капацитет 15 000 тона; 

ПОДЕТАП 2: Изграждане на депо за неопасни отпадъци с капацитет 45 000 тона; 

ПОДЕТАП 3: Изграждане на депо за неопасни отпадъци с капацитет 60 000 тона; 

ПОДЕТАП 4: Изграждане на депо за неопасни отпадъци с капацитет 40 000 тона; 

ПОДЕТАП 5: Техническа и биологична рекултивация; 

ЕТАП 3: Частична рекултивация на съществуващо депо за неопасни отпадъци, ПИ 

№000158 и УПИ XII, кв.43; 

Инвестиционното намерение към ЕТАП 2 включва и дейности свързани с 

изграждането на допълнителни съоръжения свързани с проектната експлоатация на 

новопроектираната площадка за трайно съхранение на неопасни отпадъци. Подробно 

описание на съпътстващите съоръжения за нормално функциониране на 

производствения цикъл са представени по-долу: 

- Рехабилитация на 2 броя стоманобетонови полета за обезводняване на 

транспортираните посредством хидротранспорт неопасни отпадъчни материали от 

дейността на ТЕЦ-а 

- Прехвърляне на намива от съществуващия сгуроотвал (западна клетка) към клетките 

за обезводняване: 

• Демонтаж и монтаж на съществуващи сгуропроводи и изтичала. 

• Монтаж на годните сгуропроводи (след оглед и оценка на състоянието) за 

осъществяване на връзката между старото трасе и сгуропроводите изградени по 

преградните стени на клетките за отцеждане. 

• Изграждане на нов сгуроотвал: 

 

� Профилактика на съществуващи пътища с локално значение;  

� Подравняване повърхността на съществуващия сгуроотвал, посредством 
изземане на пласт с дебелина d=0,35m’;  

� Изграждане на дренажи, събирателен колектор и ревизионни шахти;  

� Изграждане на дъното на депото по (наиспана и уплътнена глина - d=0,5m’, 
геомембрана - d=0,2сm’ , наиспана и уплътнена пепелина – d=0,3m’, насипан 
и трамбован чакъл - d=0,3m’;  

� Изграждане тялото на оградни диги (на три етапа);  

� Изграждане на разделителна дига между етап 1 и етап 2;  

� Изграждане на система за контрол и мониторинг;  

� Изграждане на противозапрашителни пластове посредством омесване на 
пепелина с цимент и зеолитен циментмодификатор (на 3 етапа);  

� Изграждане на кантар за определяне на количеството насипани по сух 
способ отпадъци. 
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� Изграждане на система за оборотно водоснабдяване. 

� Подмяна на помпите при помпена станция „Клетки за отцеждане”; 

� Включване на един от трите броя сгуропроводи (Ø273/6), използвани за 
намив на сатурачна кал, в оборотния цикъл на избистрените води;  

� Изграждане на твърда връзка със спирателен кран за прехвърляне на водния 
цикъл по съществуващ сгуропровод към изравнителна шахта, за осигуряване 
на водни количества, за смивни помпи.  

• Техническа рекултивация 
 

� Преокосиране откоси на диги;  

� Подравняване площта на сгуроотвала;  

� Тампониране с глинеста запечатка при достигнат краен контур (четвърти 
етап) на сгуроотвала;  

� Добавяне на подобрители към насипаните земни маси;  

• Биологична рекултивация 

� Залесяване и отглеждане на лесобиологичен пояс от дървесна растителност;  

� Залесяване и отглеждане обособяване на лесобиологичен пояс от храстова 
растителност;  

� Затревяване на вътрешните пространства на секциите;  

� Залесяване откосите на дигите със смесена растителност;  

Организационните етапи, на които условно може да се раздели нстоящото 

инвестиционно намерение са следните: 

Подетап I – Изграждане на временна строителна площадка; 

Подетап II – Преустановяване подаването на пепелина към западната клетка и 

започване демонтажа на обслужващите съответната секция сгуропроводи и изтичала и 

подготовка за намив в стоманобетоновите клетки за отцеждане; 

Подетап III – Изграждане на стоманобетоновите полета и кантар; 

Подетап IV –Изграждане на филтрационни прегради (габионни стени) и затворни 

органи (тип „Щит”) за пускане на водни количества към ПС за оборотно 

водоснабдяване; 

Подетап V – Подравняване на терените в западната клетка на стария сгуроотвал и 

изграждане на дренажни траншеи; 

Подетап VI – Изземване на необходимите количества пепелна маса за реконструкция 

на Западната клетка и временното им депониране на източната клетка за 

съществуващия сгуроотвал; 

Подетап VII – Изграждане на ревизионни шахти и събирателен колектор; 

Подетап VIII – Полагане на дренажи за постъпили атмосферни води; 
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Подетап IX  - Полагане на глинеста запечатка, геомембрана и покриващите ги 

предпазни слоеве от пепелина и чакъл; 

Подетап X – Отпочване на СМР за изграждане тялото на оградните диги и 

разделителната дига; 

Подетап XI – Подмяна на помпите в помпена станция „Оборотни води” (до западната 

клетка на сгуроотвала); 

Подетап XII – Изграждане на връзка между съществуващото трасе на сгуропроводите 

по оградните стени на бетонови утаителни полета №1 и №2 (клетките за отцеждане); 

Подетап XIII – Изграждане на връзката между съществуващото трасе на тръбопровода 

за оборотни води до захарен завод и предоставен от ТЕЦ тръбопровод за отвеждане на 

водите до площадката на ТЕЦ; 

Подетап XIV – Изграждане на връзката между предоставения от ТЕЦ тръбопровод и 

шахта смивни води за подаване на вода към смивни помпи; 

Подетап XV – Провеждане на първо замерване за набиране на базова информация от 

пунктовете за контрол и мониторинг; 

Подетап XVI – Почистване на строителната площадка; 

Подетап XVII – Тампониране на площите на сгуроотвала при достигнат краен контур 

(трети етап на надграждане) 

Подетап XVIII – Подобряване характеристиките на почвата посредством комплекс от 

агротехнически мероприятия. 

Подетап XIX – Процеси по залесяване и затревяване. 

Подетап XX – Следзалесителни дейности за отглеждане на засадените култури и 

мониторинг на сгуроотвала. 

Разделянето на тези етапи е до известна степен условно, защото ще се получат 

технологични застъпвания и прекъсвания, но всеки нов етап следва да започва след 

преглед на мероприятията по ЗБУТ. 

9.Предлагани методи за строителство.  

Строежа съгласно Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи е 

първа категория буква „Г”. Строителната площадка се предвижда да  бъде почистена 

преди започване на строителните работи от съществуващи отпадъци и други 

материали. При наличие на плодороден почвен слой (хумус) ще се вземат мерки за 

отстраняване и съхраняването му. 

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

експлоатацията. 

Необходимите за оперативни нужди: електрическа енергия, питейна и 

техническа вода, отопление и др. ще се вземат от съществуващите на обекта. На 

строителния ситуационен план (черт.№С-0809-1) са посочени: електрическо табло с 

електромер за захранване на строителните машини и осветителните тела инсталирани 

на обекта за охрана и работа е слабо осветената част на деня. 
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Към момента посредством хидротранспорт сгуропепелите се отвеждат до 

площадката на съществуващия сгуроотвал. За хидротранспорт се използва техническа 

вода (речна), която преди това се е използвала в технологичния цикъл за охлаждане, за 

която „Захарни заводи” АД има издадено разрешително за водовземане 

№11130061/27.08.2010 г. от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски 

район с център Плевен. Разрешеното количество речна вода е 3 300 000 м3 годишно.  

В сгуроотвала се депонират следните видове отпадъци с код и наименование: 

10 01 01 – Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, 

упомената в 10 01 04) и 10 01 02 – Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища. 

Чрез хидротранспорта се генерират и замърсени смивни води носещи със себе си 

шлам.  

В Условие 11.6.5. от КР 54/2005 г. е определен срок за преустановяване на 

използването на хидротранспорт за депониране на горецитираните отпадъци най-

късно до 31.12.2014 г. Съгласно писмо на Министерството на околната среда и водите 

изх. №26-00-3576 от 02.01.2013 г. са внесени разяснения по горецитираното Условие от 

КР, съгласно които се забранява хидродепонирането, но не се забранява използването 

на хидротранспорт до площадки за временно съхранение, като след осушаване и 

последващо изгребване отпадъците се транспортират до депо за отпадъци за 

окончателно обезвреждане. 

С проектното предложение се предвижда чрез хидротранспорт по 

сгуропроводи пепелината да се довежда утаителните полета за намиване, 

обезводняване и изгребване. Чрез предвидената за осъществяване система за 

оборотни води се очаква количеството на ползваната вода за технологични нужди да 

бъде намалена заради затварянето на цикъла. 

Не се очакват вредни и негативни въздействия върху околната среда от 

дейността на инвестиционното намерение.  

През периода на експлоатация няма да има отделяне на емисии на вредни 

вещества в атмосферния въздух, водите и почвите.  

На площадката на инвестиционното предложение няма да се използват и 

няма да се отделят неприятни миризми.  

Не се очаква никакво сериозно въздействие и върху другите компоненти на 

околната среда в района.  

Кумулативно въздействие също не се очаква, защото инвестиционното 

предложение няма да се използва съвместно с други съоръжения в района. 

 

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

третиране. 
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Различните по вид отпадъци, които се генерират при съществуващата дейност, 

са представени и класифицирани като наименования и код съгласно Приложение I към 

чл.5 ал.1 на Наредба №3 от 01.04.2004 г. за класификация на отпадъците. Изготвена е и 

периодично се актуализира Програма за управление на отпадъците. Дружеството има 

издадено комплексно разрешително, в което са определени площадките за 

съхранение на отпадъците, количествата и видът на генерираните отпадъци както и 

местата за депониране. 

На строителната площадка ще бъдат осигурени специални места, на които да 

се разположат контейнери за различните видове отпадъци, които се генерират по 

време на строителството. Отпадъците от тези контейнери периодично ще бъдат 

извозвани до специализирани депа и предавани на фирми притежаващи 

разрешителни за дейности със съответните отпадъци по смисъла на ЗУО. След 

приключване на строително монтажните работи и дейностите по техническата 

рекултивация, площадката на обекта ще се почисти от строителни, метални, дървени, 

пластмасови, електроизолационни и др. отпадъци. 

 

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда. 

 

Атмосферен въздух 

При експлоатация на сгуроотвала на „Захарни заводи” АД не се генерират 

организирани емисии от вредни вещества в атмосферния въздух. 

В периода на експлоатация въздуха в района може да се замърсява основно в 

следствие на неорганизирани емисии.  

� Мерки: За да се избегне това, инвестиционното намерение предвижда след 

изпълване на определени участъци от клетката те да се покриват с нетъкан 

геотекстил, който се фиксира към терена посредством тежести или шишове. 

Изпълнените участъци се маркират и при необходимост за ескорт на пепелна 

маса се изземват първонасипаните (най-отлежалите) участъци. 

 

Отпадъчни води 

• Съществуващо положение 

Към момента в района на площадката на съществуващите депа за неопасни 

отпадъци, отпадъчни води се генерират от дрениране и отливане от чашата на 

сгуроотвала, които се отвеждат чрез събирателна канавка към Калтинско дере. Водите 

от дерето чрез бетонов подземен канал, който преминава през територията на 

летището, заустват във водоприемник р. Янтра – ІІІ категория. На площадката на 

откритото разтоварище за въглища има изградена събирателна шахта за 

предварително утаяване на механичните примеси в дъждовните води. От шахтата чрез 

шахтова помпа водите се отвеждат към Багерна станция и от там към Сгуроотвала. За 
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ползване на оборотни води за нуждите на ТЕЦ до сгуроотвала има изградена помпена 

станция за избистрени води. От Багерна помпена станция до сгуроотвала има 

изградени два стоманени сгуропровода. Багерна помпена станция е оборудвана с две 

самостоятелно работещи помпи, които са обезпечени с два броя резервни помпи. Има 

изградена водоотливна система състояща се от 2 водоотливни кули с Ø800, колектор-

бетонови напрегнати тръби с наклон 0.5%. Дължина на колекторите средно 90 м, 

заустени в дренажна обходна канавка посредством бетонови шахти, изходящо 

съоръжение. 

Настоящото инвестиционно намерение предвижда:  

� Мерки: За следене състава на водните количества постъпващи върху 

повърхността на сгуроотвала след рекултивацията, атмосферните води  се 

предвижда преди канавката на ревизионна шахта №07 да се изгради 

облицована шахта, която да се ползва, като мониторингов пункт за 

повърхностни води, който да бъде изграден като шахта с бетонова облицовка и 

от него периодично да се извършва пробонабиране за изясняване на химичния 

състав. При достигане крайния контур на депото (3 етап на надграждане) и 

тампониране на сгуроотвала е предвидено изграждането на 3 броя пиезометри. 

Те ще позволят да се изяснят филтрационните процеси протичащи в 

сгуропепелното тяло. Разположението на мониторинговите пунктове позволява 

по-бързото локализиране на компрометирани участъци от запечатката.  

 

Шум 

 

Сгуроотвалът не е източник на шум за съседните територии. 

Не се налага да се вземат мерки за ограничаване и намаляване на шума в 

околната среда, защото не се генерира такъв. 

 

Почви 

 

Не се налага да се вземат мерки за ограничаване и намаляване на 

въздействието върху почвите. При установяване на наличие на плодороден почвен 

слой (хумус) ще се вземат мерки за отстраняване и съхраняването му. 

 

Отпадъци 

 

Не се очаква генериране на отпадъци по време на експлоатация различни от 

посочените видове и количества в КР 309/2009 г. 

По време на строителството е възможно генериране на отпадъци извън 

посочените видове и количества в КР 309/2009 г. 

� Мерки: На строителната площадка ще бъдат осигурени специални места, на 

които да се разположат контейнери за различните видове отпадъци, които се 
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генерират по време на строителството. Отпадъците от тези контейнери 

периодично ще бъдат извозвани до специализирани депа и предавани на 

фирми притежаващи разрешителни за дейности със съответните отпадъци по 

смисъла на ЗУО. След приключване на строително монтажните работи и 

дейностите по техническата рекултивация, площадката на обекта ще се почисти 

от строителни, метални, дървени, пластмасови, електроизолационни и др. 

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). 

 

Не се предвиждат други дейности (например добив на строителни материали, 

нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране 

на отпадъчните води), имащи пряко отношение към инвестиционното предложение. 

При започване на дейностите Възложителя е заложил изискване към 

изпълнителя на СМР, да притежава или да е в договорни отношения с кариера за 

добив на нужните материали.  

Само в краен случай ще се пристъпи към разработване на собствена кариера, 

като ще бъдат предприети необходимите дейности според изискванията на Закона за 

подземните богатства и действащата нормативна уредба. 

Необходимите за собствени нужди: електрическа енергия, питейна и 

техническа вода, отопление и др. ще се осигуряват от съществуващите съоръжения на 

обекта както по време на строителството, така и в експлоатационния период. На 

строителния ситуационен план са посочени: електрическо табло с електромер за 

захранване на строителните машини и осветителните тела инсталирани на обекта за 

охрана и работа е слабо осветената част на деня. 

Реализирането на инвестиционното предложение не изисква изграждане на 

нов водопровод както и жилищно строителство. 

Реализирането на инвестиционното предложение не изисква третиране на 

отпадъчни води. 

 

 

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

 

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с издаване на 

Разрешение за строеж по смисъла на чл.148 от ЗУТ.  
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Тъй като инвестиционното предложение е за площадка, за която има 

издадено Комплексно разрешително (КР), то оператора след приключване на 

настоящата процедура за преценка необходимостта от ОВОС по Глава VI от ЗООС, 

следва да подаде необходимата информация до Компетентния орган за подаване на 

заявление за издаване на ново комплексно разрешително за депото за неопасни 

отпадъци – сгуроотвал, попадащо в т.5.4 от Приложение 4 на ЗООС (съгласно 

указанията на Компетентния орган). 

 

15. (Нова – ДВ, бр.3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

 

Замърсяване на околната среда от дейността на инвестиционното 

предложение не се очаква. През периода на строителство и експлоатация няма да има 

отделяне на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, водите и почвите. 

На площадката на инвестиционното предложение няма да се използват и 

няма да се отделят миризми, които биха предизвикали дискомфорт. 

Не се очакват каквито и да е значителни въздействия върху останалите 

компоненти на околната среда в района.  

Кумулативен ефект също не се очаква, тъй като инвестиционното 

предложение няма да се експлоатира съвместно с други съоръжения.  

 

16.(Нова – ДВ, бр.3 от 2006 г.) Риск от инциденти. 

 

Рискът от инциденти е свързан с неспазване на изискванията на техниката за 

безопасност по време на работа. За избягване на инциденти е разработен авариен 

план както и инструкции за безопасна работа с оборудването и съоръженията. 

Към настоящото инвестиционно намерение, съгласно изискванията на 

Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци, има разработен План за безопасност и здраве по време на 

строителството на инвестиционното предложение, който е неразделна част от проекта. 

 

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПОЛОЖЕНИЕ: 

 

1.(Доп. – ДВ, бр.3 от 2011 г.) 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. 
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Сгуроотвалът е разположен в местността „Калтинска мера” в землището на гр. 

Горна Оряховица. Най-близкото отстояние от границата на площадката на депото до 

границите на най-близките урбанизирани територии, в т.ч. до: 

- жилищни зони на гр. Горна Оряховица е 0,8 км в западна посока; 

- предприятия и складови бази на хранителната промишленост – Фуражен завод над 1 

км в югоизточна посока; 

� Отстояние на границата на площадката на депото до най-близките водни 

пътища и водни обекти: повече от 1  км – северна посока – воден обект р. Янтра; 

� Отстояние на границата на площадката на депото до най-близките земеделски и 

горски територии: повече от 1  км; 

� Отстояние на границата на площадката на депото до най-близкия пояс ІІ на 

санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди: повече от 1 

км – североизточна посока; 

� Отстояние на границата на площадката на депото до най-близкото общо и 

индивидуално водоползване и ползване на водни обекти: повече от 1 км; 

� Отстояние на границата на площадката на депото до най-близките защитени 

природни територии и обекти и недвижими паметници на културата: повече от 

1 км 

 

 

Разполагане на площадката на депото на територията на: 

 

Национални паркове и природни 

резервати и други защитени територии 

 

НЕ 

Археологически, архитектурни и други 

резервати и обекти, обявени за 

недвижими паметници на културата 

 

НЕ 

Райони с неблагоприятни инженерно-

геоложки условия (свлачища, срутища и 

др.) 

 

НЕ 

Райони с открит карст 

 

НЕ 

Терени с потенциална опасност от слягане 

и пропадане над изоставени минни 

изработки 

НЕ 
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Пояс І и пояс ІІ 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 

 

НЕ 

Находища за открит добив на подземни 

богатства, включени в Националния 

баланс на запасите и ресурсите на 

подземни богатства 

 

НЕ 

Крайбрежни заливаеми ивици 

 

НЕ 

 

 

 

 

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката 

или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 

ползватели на земи. 

 

Собствеността на поземления имот е на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, съгласно акт 

за собственост № 2781 от 01.07.1996 г. , което дружество е 100 % собственик на “ТЕЦ 

Горна Оряховица” ЕАД. 

Сгуроотвалът се ползва и ще се използва за нуждите на “ТЕЦ Горна 

Оряховица” ЕАД. 

 

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 

 

Настоящото инвестиционно предложение не предвижда строителство на ново 

депо за депониране на отпадъците от ТЕЦ, а представлява реконструкция и 

надграждане на съществуващото такова, с цел привеждане в съответствие с 

действащите норми. 

Необходимост от разработването на нов устройствен план няма, тъй като за 

реализиране на инвестиционното намерение ще се използват съществуващите терени 

собственост на „Захарни заводи” АД, без да има промяна в начина им на ползване. 
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В момента сме в процедура по одобряване на изменение на ПУП за УПИ XII, 

кв.43. 

 

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. 

 

Имотът предназначен за реализация на инвестиционното предложение не 

попада и не засяга защитена територия, както и потенциални зони, елементи от 

Националната екологична мрежа, съгласно Закона за защитените територии (ДВ, 

бр.133/98 изм. и доп. ДВ бр.28/2005 г.). 

Инвестиционното предложение не попада в предложени за обявяване 

защитени зони по проект „НАТУРА 2000”.  

На територията на предприятието няма гранични пунктове, защитени 

територии и чувствителни екосистеми.  

В близост са разположени следните зони от Натура 2000. 

BG0000610 Река Янтра Защитена зона по директивата за местообитанията 

BG0000213 Търновски височини Защитена зона по директивата за местообитанията 

Тъй като ИП ще се реализира на територията на съществуващото депо за 

неопасни отпадъци - сгуроотвал, няма да се използват природни ресурси за 

реализацията му и като се вземе предвид естеството на защита на защитените зони, то 

не се очаква никакво въздействие върху горепосочените зони от Натура 2000 

вследствие на реализацията на ИП. 

Тъй като територията, на която ще се разположи инвестиционното 

предложение се експлоатира над 50 години и за която оператора притежава 

Комплексно разрешително №309-Н0-И0-А0/2008 г., поправено с РЕШЕНИЕ №309-Н0-

И0-А0-ТГ1/2009 г., въз основа, на което се контролират всички компоненти на околната 

среда, може да се заключи, че неблагоприятно въздействие върху най-близко 

разположените Защитени зони не се очаква. 

Не се очаква трансгранично въздействие, тъй като площадката е отдалечена 

на значително разстояние от границите на РБългария и не е свързана с нови точкови 

източници и употреба на природни ресурси. 

ИП не се намира в санитарно-охранителни зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
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минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и 

др. 

 

4а.(Нова – ДВ, бр.3 от 2006 г.) Качество и регенеративна способност на 

природните ресурси. 

 

Регенеративната способност на природните ресурси в района е добра. На 

територията на сгуроотвала и в момента протичат естествени възстановителни процеси 

на дървестната растителност.  

С писмо изх.№1339/18.06.2009 г., РИОСВ – Велико Търново признава тези 

77,168 дка от площта на сгуроотвала за рекултивирана по естествен път, заради 

протичащите в нея процеси на естествена рекултивация на терена и констатираното 

наличие на устойчива горска екосистема с доминантен растителен вид от бяла върба. 

 

5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 

 

За местоположение инвестиционното предложение не са разглеждани други 

алтернативи, тъй като терена е собственост на Възложителя и се експлоатира над 50 

години като депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал. ИП ще се разположи върху 

съществуващото депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал, чрез надграждането му, 

съгласно писмо на Министерството на околната среда и водите с изх.№26-00-

124/29.01.2013 г., в което се потвърждава възможността за изграждане на ново депо за 

отпадъци чрез надграждане на съществуващия сгуроотвал. 

 

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 защитени 

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 

модефицирани организми.  

 

Не се очаква отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 

Не се предвижда промяна в земеползването вследствие на реализацията на 

ИП. 
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При експлоатация на сгуроотвала на „Захарни заводи” АД не се генерират 

организирани емисии от вредни вещества в атмосферния въздух и няма обособени 

точкови източници на емисии. 

Възможност за въздействие върху компонентите на околната среда в района, 

преди всичко върху атмосферния въздух, имат неорганизираните прахови емисии от 

откритите площи на сгуроотвала. Те се оценяват като неорганизирани „площни” 

емисии от нетоксичен прах, които възникват при скорост на вятъра над определена 

стойност. „Праховият облак” може да има висока концентрация на прах и да бъде 

отнесен на големи разстояния по посока на вятъра. В случая въздействието би било 

временно и краткотрайно без кумулативен ефект.  

За да се избегне това инвестиционното намерение предвижда след 

изпълване на определени участъци от клетката те да се покриват с нетъкан 

геотекстил, който се фиксира към терена посредством тежести или шишове. 

Изпълнените участъци се маркират и при необходимост за ескорт на пепелна 

маса се изземват първонасипаните (най-отлежалите) участъци. 

Замърсяване на околната среда от дейността на инвестиционното 

предложение не се очаква. През периода на строителство и експлоатация няма да има 

отделяне на емисии на вредни вещества във водите и почвите, тъй като се предвижда 

оборотно водоснабдяване. 

На площадката на инвестиционното предложение няма да се използват и 

няма да се отделят миризми, които биха предизвикали дискомфорт. 

На се очакват каквито и да е значителни въздействия върху останалите 

компоненти на околната среда в района (водите, почвата, земните недра, ландшафта, 

природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и 

неговите елементи и защитени 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).  

Кумулативен ефект също не се очаква, тъй като инвестиционното 

предложение няма да се експлоатира съвместно с други съоръжения.  

2.Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 

предложение. 

Имотът предназначен за реализация на инвестиционното предложение не 

попада и не засяга защитена територия, както и потенциални зони, елементи от 

Националната екологична мрежа, съгласно Закона за защитените територии (ДВ, 

бр.133/98 изм. и доп. ДВ бр.28/2005 г.). 
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Инвестиционното предложение не попада в предложени за обявяване 

защитени зони по проект „НАТУРА 2000”.   

На територията на предприятието няма гранични пунктове, защитени 

територии и чувствителни екосистеми.  

В близост са разположени следните зони от Натура 2000. 

BG0000610 Река Янтра Защитена зона по директивата за местообитанията 

BG0000213 Търновски височини Защитена зона по директивата за местообитанията 

Тъй като ИП ще се реализира на територията на съществуващото депо за 

неопасни отпадъци -сгуроотвал, няма да се използват природни ресурси за 

реализацията му и като се вземе предвид естеството на защита на защитените зони, то 

не се очаква никакво въздействие върху горепосочените зони от Натура 2000 

вследствие на реализацията на ИП. 

Тъй като територията, на която ще се разположи инвестиционното 

предложение се експлоатира над 50 години и за която оператора притежава 

Комплексно разрешително №309-Н0-И0-А0/2008 г., поправено с РЕШЕНИЕ №309-Н0-

И0-А0-ТГ1/2009 г., въз основа, на което се контролират всички компоненти на околната 

среда, може да се заключи, че неблагоприятно въздействие върху най-близко 

разположените Защитени зони не се очаква. 

Не се очаква трансгранично въздействие, тъй като площадката е отдалечена 

на значително разстояние от границите на РБългария и не е свързана с нови точкови 

източници и употреба на природни ресурси. 

 

3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 

средно- и дълготряйно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

Не се очакват каквито и да е значителни въздействия върху компонентите на 

околната среда в района.  

Единствено през периода на строителството е възможно краткотрайно пряко 

въздействие върху качеството на атмосферния въздух вследствие на възможни 

неорганизирани емисии на прах. 

Кумулативен ефект също не се очаква, тъй като инвестиционното 

предложение няма да се експлоатира съвместно с други съоръжения.  

 

4.Обхват на въздействието – географски район, засегнато население; населени 

места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.)  
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Инвестиционното намерение ще се осъществи в поземлен имот (ПИ) №158 и 

УПИ XII, кв.43 (съществуващващ сгуроотвал), землище на гр. Горна Оряховица, с ЕКАТТЕ 

16359, област Велико Търново. Местност „Калтинска мера”. 

Най-близкото населено място е гр. Горна Оряховица с население около 33 000 

жители, който е и важен железопътен възел. 

Той е административен и стопански център на едноименната община Горна 

Оряховица. 

В близост до града се намира летище Горна Оряховица. 

 

5.Вероятност от поява на въздействието: 

 

Не се очаква поява на въздействие. 

 

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието 

 

Не се очаква поява на въздействие. 

 

7. (Доп. – ДВ, бр.3 от 2011 г.) 

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. 

 

Не се очаква поява на значителни отрицателни въздействия. 

 

8. Трансграничен характер на въздействията. 

 

Не се очаква трансгранично въздействие, тъй като площадката е отдалечена 

на значително разстояние от границите на РБългария и не е свързана с нови точкови 

източници и употреба на природни ресурси. 

 

 


