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Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 
 
I. Информация за контакт с възложителя: 

 

  „ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД ,   ЕИК: 202102739, 

4700, гр.Смолян, ул.”Петър Берон” № 11  

Пълен пощенски адрес: 4700, гр.Смолян, ул.”Петър Берон” № 11  

Телефон, факс :  0301/62779; 0301/65106 

ел. поща (е-mail): acc_ecoforest@abv.bg 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Атанас 

Стефанов Сабрутев 

Лице за контакти: арх. Марияна Перфанова – тел. 0879 221 501 

 

II. Характеристики на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението. 

Инвестиционното намерение предвижда изграждане на  „Сграда за 

производство на пелети в УПИ III-За дървопреработване и пелетна 

фабрика (ПИ 928.80, ПИ 928.81и ПИ 928.82), кв.200 по плана на 

гр.Смолян,кв.Устово,община Смолян.  Инвестиционното намерение  за 

„Сградата за производство на пелети“ е  ново, като към момента   в 

рамките на УПИ III-За дървопреработване и пелетна фабрика (ПИ 928.80, ПИ 

928.81и ПИ 928.82), кв.200 има реализиран обект: “Реконструкция и 

преустройство на съществуващи сгради, включително пристройка за 

дървопреработващ цех“, за който има съгласувано инвестиционно 

намерение с РИОСВ-Смолян с Изх. №КПД-14-595-11 от 27.08.2015г. 

  Новата сграда е предвидена да е изцяло от метална конструкция, като 

покриването ще е с LT-ламарина, а външните преградни ще са също с 

ламарина. Сградата представлява едно цяло помещение в което е 

разположена производствената линия. Предвидено е обособяване на 

помещение в халето за машинен оператор-смяна,който ще следи процеса. В 

бъдеще се предвижда изграждането на метален навес на север от сградата 

за производство на пелети за покриване на част от технологичното 

оборудване и складиране на материали.  



            Общата застроена площ на сградата  за производство на пелети е 

340 кв.м и е едноетажна. Не се предвижда изграждане на нова техническа 

инфраструктура,тъй като обектът е разположен в съществуваща 

производствена зона на гр.Смолян и има изградена съществуваща такава. 

           Производството на пелети  от получаване на суровината до крайния 

продукт - опаковани пелети включва:  

• Получаване, сортиране и съхранение на суровината;  

• Раздробяването до частици с размери 2  ÷ 25 mm;  

• Изсушаване до влажност около 10%;  

• Фино смилане до частици с размери 1÷ 3 mm;  

• Производство на пелети – пелетиране чрез пресоване;  

• Охлаждане и опаковане;  

• Складиране и експорт на пелетите.  

 

          Производствената линия се изгражда на модулен принцип, съгласно 

избрана технологична схема. Състои се от основни и спомагателни машини и 

съоръжения, средства за вътрешно-заводски транспорт, електрически и 

контролни системи и други елементи, подредени в технологична 

последователност за изпълнение на следните фази от технологичния процес: 

раздробяване и сушене, фино смилане, пелетиране, охлаждане и опаковка.  

          В тази сграда не се предвиждат санитарно-битови помещения за 

персонала,тъй като в рамките на УПИ, Възложителят е собственик и на 

сградата в северната част, която представлява цех за дървопреработване, 

където има съблекални с достатъчен брой шкафчета и възможност за 

допълнителни такива - санитарни възли и стая за почивка. В сградата за 

пелети се предвижда да работят около 4-5 работника на смяна. 

           Паркирането е осигурено в  рамките на УПИ. 

Сградата ще бъде водоснабдена, канализирана и ще бъде електрифицирана 

съгласно изискванията за такъв род обекти и съгласно проектите по ел. част 

и ВиК част и договорите от експлоатационните дружества.  

          Спазени са необходимите технологични и санитарно-хигиенни  

изисквания и отстояния. 

           Изкопните работи ще са с дълбочина до 1м. за изграждане на 

фундаментите на сградата и не се предвижда използването на взрив при 



строителните работи. 

 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 

Необходимостта от реализацията на инвестиционното намерение произтича 

от трайни и дългосрочни намерения на „Еко Форест Груп” ЕООД да се 

развива в тази посока. Производството на пелети е обещаващ бизнес. 

Пазарът е с постоянен ръст в Европа. Всички индикатори показват стабилен 

ръст, като търсенето е по-голямо от предлагането. Те са био горивото на 

бъдещето. 

Дървесните пелети са чисто, неутрално по отношение на въглеродния 

двуокис гориво, произвеждани от раздробена дървесна биомаса, пресована 

под високо налягане без лепило или други свързващи вещества. В сравнение 

с дървата за огрев те отделят повече топлина, увеличавайки КПД на 

котелните инсталации, не изискват големи складови площи за съхранение и 

не се самовъзпламеняват. 

Освен това дървесните пелети са екологично съобразно гориво, тъй като се 

произвеждат без употреба на лепила и химикали, а при изгарянето си не 

отделят вредни емисии.  

Основни фактори за успех на проекта са: географското разположение 

на предприятието спрямо суровината, както и организирането на перфектна 

логистика.  

Местоположението на терена и съществуващото ползване е подходящо 

за реализиране на инвестиционното предложение, като основните мотиви за 

реализацията на инвестиционното предложение се състоят в следното: 

- имотът е разположен в климатично и релефно позитивна среда; 

- теренът е добре транспортно обезпечен  от общинска улица; 

- имотът е разположен в  гр. Смолян, в неговите регулационни черти 

- в района има изградена  инженерна инфраструктура; 

- имотът не попада в обхвата на защитени територии и защитени зони. 

При нормална експлоатация на обекта, екологичните условия в района 

няма да бъдат нарушени.  

 

 

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 инвестиционното предложение 

и кумулиране с други предложения. 

 

Настоящото инвестиционно намерение няма връзка с други съществуващи и 

одобрени с устройствен план дейности.  

 

4.Подробна информация за разгледани алтернативи. 

 

Не са разглеждани алтернативи, относно местоположението на сградата за 

производство на пелети, тъй като имотът, в който е разположена е 

собственост на инвеститора и отговаря на всички необходими условия за 

реализация на инвестиционото намерение. 

 

5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството. 

 

             Обектът ще е ситуиран в ПИ 67653.928.82, гр.Смолян,община 

Смолян, който участва в УПИ III - За дървопреработване и пелетна фабрика, 

кв.200 по плана на гр.Смолян, кв.Устово, община Смолян. Възложителят е 

собственик на ПИ 928.80, ПИ 928.81 и ПИ 928.82, участващи в УПИ III-за 

дървопреработване и пелетна фабрика, кв.200 по плана на гр. Смолян, кв. 

Устово  ведно със съществуващите сгради в него.  

 

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. 

 

Обектът е Четвърта категория. В рамките на УПИ III-за 

дървопреработване и пелетна фабрика, кв.200 по плана на гр. Смолян, кв. 

Устово има реализиран обект: ”Реконструкция и преустройство на 

съществуващи сгради,включително пристройка за дървопреработващ 

цех в УПИ III - За дървопреработване и пелетна фабрика (ПИ 928.80, 

ПИ 928.81 и ПИ 928.82), кв.200 по плана на гр.Смолян, кв.Устово,  



община Смолян“, който е Четвърта категория. За  функционирането на 

настоящия обект – „Сграда за производство на пелети“ се използват   

санитарно-битовите помещения и  други обслужващи и технологични 

помещения от сградата на дървопреработващия цех в съседство в рамките на 

същото УПИ и видовете производства са технологично обвързани. Във връзка 

с гореизложеното  и  на основание чл. 13, ал.1 от Наребда №1 от 30 юли 

2003г. за номенклатурата на видовете строежи, категорията на  настоящия 

обект е  също Четвърта категория. 

Дървесните пелети са горивен продукт, формиран чрез сухо пресоване на 

отпадъчна дървесна биомаса под въздействието на механично налягане в 

специални преси. Произвеждат се без добавяне на свързващи вещества. За 

производството им се използват главно отпадъци от иглолистни и 

широколистни дървесни видове. Те са екологично чисто гориво, което се 

ползва за домашни и промишлени цели. 

При производството им се използва горска биомаса и биомаса от 

дървопреработващата промишленост при преработката на различни 

дървесни видове. Постъпващите суровини имат различни характеристики и 

особености по вид, габарити, влажност, начин на складиране, транспорт и 

др. Тук ще се преработват предимно: 

- Клони и вършина, маломерна и нестандартна обла маса и др. получават се 

при сечта и при първичната им преработка на място в горите. 

- СТЪРГОТИНИ И ТРИЦИ - отпадъчен продукт с размери 1÷ 2 mm, получен при 

обработката на дървесината чрез рязане. 

- ТАЛАШ– отпадъчен продукт от абрихт и щрайхмус с размери от 3 – 20 мм 

- КАПАЦИ– крайните дъски при бичене на трупи 

- ИЗРЕЗКИ– получават се при заръбване на янове 

- ДЪРВЕСНИ ОТПАДЪЦИ – смес от стърготини и по-едри дървени парчета 

Началната им влажност е около 60 %. Крайната влажност на материалите от 

надробена дървесина е 12 %. 

Основният фактор, от който зависи влажността на дървесината е 

съдържанието на вода. Условната плътност показва какво количество 

абсолютно сухо вещество се съдържа в единица обем сурова дървесина. В 

практиката с тази плътност се характеризира най-добре стойността на 

дървесината при употребата й като гориво.  Поради големите различия в 



плътностите на отделните дървесни видове, се приема средно аритметичната 

стойност между ела и бор. 

Цехът за пелети е с производствен капацитет 500 кг/час. 

При едносменен режим на работа и 8.часов работен ден, годишният 

производствен капацитет е 1008 т/год. 

Производството, от получаване на суровината до крайния продукт – 

опаковани пелети, включва: 

- Получаване, сортиране и съхранение на суровината 

- Раздробяване до частици с размер 2 - 25 мм 

- Изсушаване до влажност около 10 % 

- Фино смилане до частици с размери 1 – 3 мм 

- Производство на пелети – пелетиране, чрез пресоване 

- Охлаждане и опаковане 

- Складиране и експорт на пелетите 

Производствената линия се изгражда на модулен принцип, съгласно избрана 

технологична схема. Състои се от основни и спомагателни маини и 

съоръжения, средства за вътрешно-заводски транспорт, електрически и 

контролни системи и др. елементи, подредени в технологична 

последователност за изпълнение на следните фази от технологичния процес: 

раздробяване и сушене, фино смилане, пелетиране, охлаждане и опаковка. 

- Раздробяване до частици и сушене  

Раздробяването протича на два етапа – грубо смилане, което се налага при 

влажна дървесина с размери по-голяма от размери 50Х10 мм. Смила се до 

частици с размери 2-2 мм и смилане – до частици с размери от 1-1 мм 

През лентов транспортьор суровината се подава в дробилка, която я 

раздробява до чипс. Отново чрез лентов транспортьор чипса се подава в 

бункер на чукова мелница, където се смила на ситна фракция. 

Смлените материали чрез вентилатор и въздуховоди се транспортират 

в циклон и бункер с хидравлично дъно. Тук се съхранява раздробената 

фракция, откъдето, посредством подвижна рамка в неговото дъно,  тя 

постъпателно се изтласква към коша на шнека. С помощта на лентов 

транспортьор и подаващ шнек, материала се пренася към барабанна 

сушилня. Котел с дървени отпадъци подгрява въздуха в сушилнята. 

Димохода на огнището е снабден с уловител на сажди, с което се избягва 



оцветяването на суровината за сушене. Изсушените до 10 влага грубо 

раздробени частици се извеждат в приемник, който обикновено 

представлява циклон. 

- Фино смилане – тук отново имаме подаващ шнек, дозатор  и чукова 

дробилка, като резултат се постига фино смилане на частиците – до 1 – 3 мм, 

изсушени до влажност 8-12 % . Това е и крайният материал, който се 

пресова и се получават пелети. 

- Пресоване на пелети – пелетиране – при този процес имаме захранващ 

шнек, бункер с фидер и преса за пелети. Задвижването е със зъбен 

редуктор. Изсушените, фино смлени частици се пресоват през отворите на 

матрицата, вследствие на което те придобиват висока плътност. Образуват се 

гранули с диаметъра на отворите в матрицата. Пелетите се режат на 

исканата дължина посредством въртящ се нож. 

- Охлаждане и пакетиране – Под действие на високото налягане 

гранулите се нагряват до температура 60-800С и има опасност от 

самозапалване,затова се налага те да бъдат охладени. Съдържанието на 

влага в пелетите е около 15%, която преди опаковане трябва да се намали 

до 7-8%. От палетиращата преса се подават до охладителната система, чрез 

лентов транспортьор, където те се охлаждат до 350С. Охладителната система 

с бункера имат и друга функция – отвеждат полученият прах в 

аспирационната система.  

 

Полета и лъчения – не се очакват. 

Електромагнитни полета и радиоактивни лъчения – не се очакват. 

Газове, прахове и топлина – отвеждат се в аспирационна система. За 

праховете ще се изгради прахоуловителна система. 

Пожарна безопасност – ще се приложат всички строително-технически 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Обекта ще бъде 

обзаведен с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари. 

 

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

 

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура – 

транспортна, комуникационна, енергийна, тъй като имотите на инвеститора 



са достъпни по отношение на съпътстващата инфраструктура. 

 

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

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

 

1. Одобряване на изготвените инвестиционни проекти съгласно ЗУТ –  

2. Срок за извършване на СМР по изграждане на обекта –  

3. Въвеждане в експлоатация –  

 

9. Предлагани методи за строителство. 

Сградата ще се фундира посредством единични стоманобетонни 

подколонни фундаменти свързани по между си чрез ивични фундаменти. Във  

подколонните фундаментите трябва да се замонолитят фундаментни болтове 

съгласно детайлите показани в графичната част. Чрез тези болтове ще се 

осъществи връзката между стоманената конструкция и фундаментите. 

Фундаментите ще се изпълнят от стомана АIII и бетон В25 ( лист 1 ,лист 2 и 

лист 3). 

След изпълнението на фундаментите трябва да се изпълни обратен 

насип от уплътнен чакъл с дебелина 30см над чакъла ще се положи 

армирана бетонова настилка с дебелина 15см от бетон В25 и армировка АIII. 

 Към фундаментите посредством фундаментни болтове се прикрепят 

колоните на сградата. Колоните ще се изпълнят от горещовалцувани 

профили IPЕ300. Начинът на прикрепяне на колоните към фундаментите 

(базите на колоните) е показан в графичната част на проекта „Детайл А“ 

указан в (лист 5).  

Към колоните посредством болтове и опорни плочи се прикрепят 

ригелите. Ригелите да се изпълнят от горещовалцувани профили IPЕ400. 

Начинът на прикрепяне, видът и класът на болтовете, както и заварките са 

подробно описани и  показани в графичната част от проекта „Детайл Б“ и 

„Детайл В“ указани в (лист. 5 ).  

Върху ригелите се поставят столиците. Столиците ще се изпълнят от 

горещо валцувани профили С200 (UPN 200). Прикрепянето на столиците към 

ригелите ще се осъществи посредством предварително заварени профили 

L180/90/10. Столиците ще се прихванат към L профилите чрез болтове М14 

съгласно „Детайл Г“ (лист 5). 

Пространственото укрепване на конструкцията ще се осъществи 

посредством X връзки разположени между оси 2 и 3, както по фасадите така 

и по покрива на сградата. За пространственото укрепване ще спомогнат и 

кораво захванати греди към колоните по оси А и Б . Връзките ще се изпълнят 

от профили С200 (UPN 200) указани в ( лист 6 и лист 8). Гредите ще се 



изпълнят от профили С220 (UPN 220) указани в (лист 8). Възлите на 

връзките и гредите  ще се изпълнят съгласно детайлите указани в (лист.7 и 

лист.9).  

Всички заваръчни шевове да се изпълнят с електроди Е46, тел Зв-

08ГА и катет 8мм. Същите да се извършат от правоспособни лица 

(паспортчици).  

На всички стоманени елементи се предвижда антикорозионна защита 

посредством двукратно обмазване с алкиден грунд и алкиден емайл лак. 

Покривното покритие да се изпълни посредством покривна ламарина 

LT с височина на вълната H=55mm и дебелина t=0,6mm. 

Използваните материали за направа на конструкцията са: 
- Фундаментни болтове М30 от стомана ВСТ3ПС;ВСТ3КП; комплект 

с гайки , шайби и контрагайки; 

- Болтове М14,М22 клас на якост 8.8 комплект с  гайки , шайби и 
контрагайки; 

- Електроди Е46, тел Зв-08ГА; 
- Стомана S235JR за стоманената конструкция; 
- Армировъчна стомана АIII; 

- Бетон В25 за фундаменти и бетонова настилка; 
- Бетон В15 – подложен; 

 

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на 

строителството и експлоатацията.  

 

По време на строителството не се предвижда използване на природни 

ресурси – основните строителни материали и смеси ще бъдат превозени до 

обекта в готов и полуготов вид. 

 

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

на третиране. 

По време на строителството се очаква да се формират: 

Смесени отпадъци от строителни материали 

с код 17.09.04 и  неопасни свойства 

начин на т                    начин  на третиране - събиране и извозване на определено от общинските 

органи място 

Земни маси – от изкопни работи 

с код 17.05.04 и неопасни свойства  

начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските 

органи място на излишните земни маси и за обратна засипка 



По време на експлоатацията се очаква да се формират:  

Смесени битови отпадъци 

с код 20.03.01 и неопасни свойства     

начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от 

лицензирани фирми. 

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери, които се 

извозват по график от специализирана фирма. 

Отпадъци от производствената дейност  -липсват, технологията е 

безотпадна 

 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда. 

 

№ мерки 

Период/фаза 

на 

изпълнение 

резултат 

1. По време на строителните 

работи да не бъдат засягани 

терени, извън площадката 

строителство Опазване на 

компонентите на 

околната среда 

2. Изготвяне, съгласуване с 

отговорните институции, 

реализиране и докладване на 

резултатите от изпълнението на 

План за управление на 

строителните отпадъци 

строителство -Опазване компонентите 

на околната среда 

-Намаляване на 

количествата 

депонирани отпадъци 

3. Да се проведе инструктаж на 

работниците по отношение на 

изискванията за опазване на 

околната среда 

строителство Опазване на 

компонентите на 

околната среда 

4. Да се спазват мерките за 

пожарна и аварийна 

безопасност 

Строителство 

експлоатация 

-Опазване на 

компонентите на 

околната среда 

-Намаляване риска от 

инциденти 



5.  Да не се допускат 

разливи/течове на ГСМ по време 

на строителството 

строителство Предотвратяване на 

замърсявания на почви 

и води 

6.  Ежедневен контрол на 

строителните и 

производствените дейности, 

свързани с реализиране на 

предложението 

Строителство 

Експлоатация 

Опазване на 

компонентите на 

околната среда 

7.  Задължително изпълнение на 

ограничителните мерки в 

разрешенията, издадени от 

компетентните органи 

Строителство 

Експлоатация 

Опазване на 

компонентите на 

околната среда 

8. Управление на отпадъците, 

съгласно ЗУО 

Строителство 

Експлоатация 

Опазване на 

компонентите на 

околната среда 

9. Използване на най-добрите 

технологии и практики по време 

на строителството и в 

производствената фаза 

Строителство 

Експлоатация 

Опазване на 

компонентите на 

околната среда 

 

 

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 предвижда добив на строителни материали.  

Отпадъчните битови води от помещението, формирани от 1 бр. мивка ще се 

отвеждат чрез канализационен клон от тръби PVC Ф110 мм, към 

съществуващата площадкова канализационна мрежа. 

За отводняването на дъждовните води от покривното пространство ще се 

предвидят висящи улуци и външни водосточни тръби. Водите ще се изливат 

свободно на терена и чрез подходящо подравняване, съгласно вертикалната 

планировка те ще се извеждат извън границите на терена. 

Водоснабдяването на обекта за противопожарни нужди  ще се осъществи от 

съществуващ площадков водопроводен клон, полиетиленов – Ф 90 мм. 



 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

 

Издаването на Решение за преценка на необходимостта от ОВОС на 

инвестиционното предложение е необходимо за за бъде издадено 

Разрешение за строеж по реда на ЗУТ. 

 

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

среда. 

 

При спазване на предвидените мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда по време на строителството и 

експлоатацията на обекта не се очакват дискомфорт и замърсяване върху 

нея. 

 

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. 

 

По време на строителството съществуват следните видове риск: 

- Физическо нараняване от удар или работа с режещи инструменти 

- Токов удар при работа с ел задвижвани инструменти 

- Не преодолими природни явления – мълнии, порои 

На обекта ще бъде заведена книга за ежедневен и периодичен инструктаж 

по безопасност на труда и оказване на първа помощ, като ще се извършва 

встъпителен, ежедневен и периодичен инструктаж на работещите на обекта. 

Встъпителният инструктаж ще бъде извършен от завеждащият охрана и 

безопасност на труда на фирмата изпълнител на строежа. 

Техническият надзор ще се упражнява от техническият ръководител на 

обекта. 

 

 По отношение на обезопасяване на работното място: 

- Работата на машините може да се възлага на работници, които имат 

необходимата квалификация и умения и се изпълнява в съответствие с 



дадените указания и писмени инструкции от работодателя. 

- Режещите инструменти и задвижващите и подавателни механизми да 

се обезопасят със защитни капаци и кожуси 

- Почистване, смазване, смяна и ремонт на режещи инструменти се 

извършва само след спиране на машината. Да се използват само изправни, 

без пукнатини, отчупвания или подбитости инструменти 

- Складирането на материали на фигури да бъде устойчива и стабилно 

- За осигуряване на стабилност на фигурите при складирането им облата 

маса се разполага хоризонтално и симетрично и не се допуска наклоняване 

на фигурата в която и да е посока 

- Товарите се обработват при спазване на изискванията за безопасност 

и опазване на здравето при работа и установените знаци и сигнали 

- Аварийните пътища и изходи за евакуация при пожари, бедствия и 

аварии да се поддържат винаги чисти 

 

По отношение на микроклимата 

    -    Оптимални /допустими/ гранични стойности на температурата на 

въздуха 

-през студения период на годината – 17-200С /допустими 15-230С/ 

-през топлия период от годината – 20-230С /не по-висока от 280С/   

     -  Оптимални /допустими/ гранични стойности на скорост на движение на 

въздуха 

- през студения период на годината – до 0.3 м/с / до 0.4м/с/ 

- през топлия период от годината – до 0.4 м/с  /до 0.5 м/с/ 

    - Допустимите гранични стойности за относителна влажност на въздуха на 

постоянни работни места през студения период на годината са в интервали 

от 30% до 75%. 

 

Шум и вибрации 

За ограничаване нивото на вибрации, машините и съоръженията се монтират 

на отделни машинни тампони 

 

 Газове, прахове, топлина 



отвеждат се в аспирационна система. За праховете ще се изгради 

прахоуловителна система. 

Пожарна безопасност 

 

- Складираните пелети трябва да бъдат до 2 куб.м. 

- Циклоните, филтрите и други подобни съоръжения и бункерите към тях 

за горим прах, разположени вътре в помещението, да се комплектуват със 

системи за защита или предотвратяване на експлозия и пожар 

- Сухите прахоуловители за пречистване на въздуха от горим прах да се 

оборудват с устройства за освобождаване на налягането при взрив 

- На всички врати към помещението, на подходящи места да се 

поставят: 

1. Табели, указващи категорията на производство по пожарна опасност 

2. Табели, съгласно действащите стандарти 

 

Средства за индивидуална защита 

 

Работно облекло, ръкавици и обувки за предпазване от механично 

нараняване, лични предпазни средства за защита на очите и антифони за 

защита на слуха 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение 

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. 

 

Строително-монтажните работи ще се извършват само в границите на имота 

на инвеститора: 

ПИ 928.80, ПИ 928.81и ПИ 928.82, кв.200 по плана на гр.Смолян, кв.Устово, 

община Смолян - УПИ III - За дървопреработване и пелетна фабрика 

 



 

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към 

площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и 

бъдещи планирани ползватели на земи. 

 

Имотите, където ще се развие инвестиционното намерение са собственост 

на инвеститора. 

Не се предвижда промяна в начина на ползване на съседните имоти 

следствие осъществяването на намерението. 

 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 

 

Няма налична информация за въведени такива 

 

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 и др.; Национална 

екологична мрежа. 

 

Районът където ще се изгради обектът не е третиран като чувствителна 

зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да 

се наложи спазването на определени и задължителни норми и изисквания 

или налагане на ограничения. 

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея 

няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна 

точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, 

крайбрежна зона. Независимо от това възложителят ще осъществява контрол 

по време на строителството и експлоатация на обекта за недопускане на 

причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети. 

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея 

няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове 

на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на 



фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от 

предложението. 

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея 

няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати 

от предложението.  

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея 

няма пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да 

бъдат засегнати от предложението.  

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея 

няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат 

да бъдат засегнати от предложението. 

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с 

опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или 

неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, 

силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при 

реализацията на предложението. 

Инвестиционното предложение не попада  и не засяга санитарно-

охранителни зони. 

В близост до обекта няма санитарно-охранителни зони около 

водоизточници и съоръжения за добив на минерални води. 

 

4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на 

природните ресурси.  

 

 Околната среда в региона може да се нарече условно чиста. 

Компонентите на околната среда не са натоварени с допълнителни 

въздействия и са със стойности, характерни за чист, планински район. Няма 

регистрирани трансгранични или други замърсявания. Естествените 

взаимовръзки са здрави и ненакърнени. 

Не се очаква строително монтажните работи, както и пускането в 

експлоатация на предприятието да доведе до отрицателни промени в тях. 

 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 

местоположение. 

 



Не са разглеждани алтернативи за местоположение, поради факта, че 

имотите са собственост на инвеститора и отговарят напълно на условията за 

реализация на инвестиционното намерение. 

 

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. 

Ситуационното разположение на планираната за изграждане сграда за 

производство на пелети не предполага негативни последствия върху 

населени жилищни райони, поради отдалечеността му от такива.  

Не се очакват негативни последствия върху хора, земеползване, въздух, 

води, земни недра, ландшафта, минерално и биологично разнообразие в 

района. 

Предвидените строително монтажни работи не предвиждат ползване на 

технологии, предизвикващи шумове и вибрации над допустимите норми. 

Не се предвижда използване на взрив. 

Не се предвижда използване на технологии, водещи до радиационно 

замърсяване. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 

предложение. 

 

  Инвестиционното предложение не попада в елементи от Националната 

екологична мрежа и няма вероятност да окаже негативно въздействие върху 

такива. 



 

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

краткотрайно, средно - и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

 

Продължителност на въздействието: 

 Общ прах – краткотрайно, временно 

 Емисии от изгорели газове от двигатели – краткотрайно 

 Шум – краткотрайно 

 Мирис – минимално 

 Почви – минимално /по време на строителството/ 

 Геоложка основа и релеф – минимално 

 Води – няма 

 Оценка на комулативните и комбинирани въздействия върху 

околната среда: 

 Въздействията, които са описани, прогнозирани и характеризирани по-

горе са с ниска интензивност, локални и ограничени като времетраене. В 

този смисъл не може да се получи комулиращ ефект на въздействието. 

 

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; 

населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой 

жители и др.). 

 

Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с 

предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на 

влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии. 

 

5. Вероятност на поява на въздействието. 

 

Минимална 

 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 

 

Честотата по видове въздействия е както следва: 

 - обща прах – ниска, еднократно 



 - емисии от изгорели газове от двигатели – ниска, еднократно 

 - шум - ниска, еднократно 

 - мирис – ниска 

 - води – няма 

 

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. 

 

Инвестиционното предложение изисква включване на поетапни мерки 

по време на работното проектиране, строителството и експлоатацията: 

На етап проектиране: 

- извършването на проучвателни работи и проектни разработки за 

изграждане на Предприятието ; 

- предвиждане на места за временно съхранение на битовите и строителните 

отпадъци до извозването им от лицензирани фирми; 

На етап строителство: 

- подържане на строителната техника в добро техническо състояние; 

- организиране на разделно изземване, депониране и оползотворяване на 

хумусния слой на временни депа за съхраняването му в обсега на терена; 

- събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в 

контейнери; 

- съгласуване с общинската администрация мястото и маршрута за 

депониране на строителните отпадъци; 

По време на експлоатация: 

- недопускане замърсяването на прилежащите терени и повърхностните и 

подземни води. 

-Експлоатацията на Предприятието се осъществява в съответствие с приетата 

технология 

8. Трансграничен характер на въздействията. 

Не се очаква осъществяването на инвестиционното намерение да доведе до 

въздействия с трансграничен характер. 

 

 



 

 

Дата:                                                         Възложител:…………………………………… 

Атанас Сабрутев – управител                               

на „ЕКО ФОРЕСГ ГРУП” ЕООД 


