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Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

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

наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 

„Тракия Глас България“ ЕАД 

Гр. Търговище 7700. Кв. „Въбел“, Индустриална зона 

ЕИК 117606893 

2. Пълен пощенски адрес. 

Област Търговище, Община Търговище, гр. Търговище 7700 

Кв. „Въбел“, Индустриална зона 

3. Телефон, факс и e-mail. 

Тел. 0601/ 47682, 0885 022 901, ksavova@sisecam.com  

4. Лице за контакти 

Калина Савова (Еколог) 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост         

 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на нова сграда за стъклени 

трошки към инсталацията за производство на плоско стъкло и разширение на участък 

помощни съоръжения посредством нова система за охлаждане на вода затворен тип, 

допълнителна система за охлаждане на вода отворен тип, помпена станция, 

трансформаторна подстанция. 

 

mailto:ksavova@sisecam.com
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Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение се намира в гр. 

Търговище, Община Търговище, Индустриална зона, в землището на квартал „Въбел” с 

ЕКАТТЕ 99159 и номер на поземленият имот 73626.533.9, собственост на „Тракия Глас 

България” ЕАД със съсобственици „Пашабахче България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив 

България“ ЕАД. В Приложение 1 е представена кадастрална скица № 15-143729-30.03.2017 

г., на съсобственият имот на „Тракия Глас България” ЕАД с посочени координатите на 

границите на имота. 

Сградата за стъклени трошки ще бъде разположена на площ от 646 м2, затвореният тип 

водна охлаждаща система ще бъде разположена на площ от 573.97м2, трансформаторната 

станция, водната охлаждаща система отворен тип и резервоара за охлаждаща вода към 

нея ще бъдат разположени съответно на площ от 171 м2 (за трансформаторна станция) и 

115,24 м2 (за водна охлаждаща система отворен тип и резервоар за вода). 

Местоположението, на съоръженията част от инвестиционното предложение, в границите 

на площадката на Тракия Глас България ЕАД е представено в Приложение 2.  

б) Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения 

Инвестиционното предложение няма взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/ 

или одобрени инвестиционни предложения. 

в) Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията 

на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие 

По време на строителството на инвестиционното предложение се предвижда да бъдат 

използвани вода и електроенергия. За снабдяването с тях ще бъдат използвани 

изградените на площадката водопроводни и електроснабдителни мрежи. 

По време на експлоатация на инвестиционното предложение ще бъдат използвани вода и 

електроенергия. Количествата вода, която се предвижда да бъде използвана по време на 

експлоатацията на всяка една част от инвестиционното предложение е представена в 

Таблица 5.1 по- долу: 
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Таблица 5.1 

Инвестиционно предложение Консумация на вода (м3/ година) 

Сграда за стъклени трошки − 1) 

Водна охлаждаща система затворен тип 400 м3/ година 

Трансформаторна станция − 2) 

Водна охлаждаща система отворен тип и 
резервоар за охлаждаща вода 

175 200 м3/ година 

Общо 175 600 м3/ година 

 

1) При експлоатацията на сградата за стъклени трошки няма да бъде използвана вода. 

2) При експлоатацията на трансформаторната станция няма да бъде използвана вода. 

 

Необходимите количества вода за инвестиционното предложение ще бъдат доставяни от 

ВиК Търговище ЕООД посредством съществуващата водоснабдителна мрежа. 

Електроенергията ще се използва за експлоатация на технологичните съоръжения, част от 

инвестиционното предложение и ще бъде обезпечена от съществуващата на площадката 

на „Тракия Глас България“ ЕАД електропреносна мрежа. 

 

г) Генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води 

В таблиците по долу е представена информация за очакваните количества отпадъци, които 

се предвиждат да бъдат генерирани по време на строителните дейности. 
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Таблица II.1.г- 1 Информация за количества строителни отпадъци, които се очаква да 

бъдат генерирани при изграждането на новата сграда за натрошени стъкла 

Дейности, при 
които се 

образуват СО 
(СМР и/или 

премахване на 
строеж) 

Изчислени прогнозни количества на образуваните строителни 
отпадъци 

Код съгласно 
Наредба № 2 от 

2014 г. за 
класификация на 

отпадъците 

Наименование 
съгласно Наредба № 2 

от 2014 г. за 
класификация на 

отпадъците 

Количество (в 
тонове) 

 СМР 17 05 04   Почва и камъни, 
различна от упоменатите 
в код 17 05 03 

23 000 

СМР 17 01 01 Бетон 1000 

 

Таблица II.1.г- 2 Информация за количества строителни отпадъци, които се очаква да 

бъдат генерирани при разширението на участък помощни съоръжения 

Дейности, при 
които се 

образуват СО 
(СМР и/или 

премахване на 
строеж) 

Изчислени прогнозни количества на образуваните строителни 
отпадъци 

Код съгласно 
Наредба № 2 от 

2014 г. за 
класификация на 

отпадъците 

Наименование 
съгласно Наредба № 2 

от 2014 г. за 
класификация на 

отпадъците 

Количество (в 
тонове) 

1 2 3 4 

 СМР 17 05 04   Почва и камъни, 
различна от упоменатите 
в код 17 05 03 

3883 

 

Съгласно изготвените планове за управление на строителните отпадъци една част от 

образуваните отпадъци ще бъдат използвани за обратни насипи, а останалата част ще 

бъдат предавани на фирми притежаващи необходимите разрешителни в съотвествие с чл. 

35 от ЗУО. 

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение отпадъци се очаква да 

бъдат генерирани от разширението на участъка за помощни съоръжения. От процеса на 

експлоатация на новата сграда за натрушени стъкла няма да бъдат образувани отпадъци 

Информация за вида и предвижданите количества на отпадъците, които ще се образуват 
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по време на експлоатацията на инвестиционното предложение е представена в Таблица 

II.1.г- 3 

Таблица II.1.г- 3 Вид и количества отпадъци, които ще се образуват при експлоатацията 

на инвестиционното предложение 

Код съгласно Наредба № 
2 от 2014 г. за 

класификация на 
отпадъците 

Наименование съгласно 
Наредба № 2 от 2014 г. за 

класификация на отпадъците 

Количество  

(тона/ година) 

15 01 10* 
 Опаковки, съдържащи остатъци 
от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества 

0,500 

 

Образуваните от експлоатацията на инвестиционното предложение отпадъци ще бъдат 

предавани на фирми притежаващи необходимите съгласно ЗУО разрешителни след 

сключването на писмен договор. 

Новата сграда за съхранение на стъклени трошки не е площадка за временно съхранение 

на отпадъци, проади което не е представена актуална план карта на площадките за 

отпадъци. 

Втекста по- долу е представена информация за отпадъчните води, които се очаква да 

бъдат генерирани от експлоатацията на инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение на „Тракия Глас България“ ЕАД включва изгрждане и 

експлоатация на: 

• Нова сграда за стъклени трошки към инсталацията за производство на плоско 

стъкло  

• Разширение на участък помощни съоръжения посредством нова система за 

охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за охлаждане на вода отворен 

тип с включени към нея помпена станция и басейн за вода 

•  Трансформаторна подстанция  

като се очаква отпадъчни води да бъдат генериани от новата систеам за охлаждане на 

вода затворен тип и допълнителната системма за охлаждане на вода отворен тип и ще 

представляват условно чисти отпадъчни води идентични по състав на охлаждащите води 
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от съществуващата система за охлаждане на водата. Понеже отпадъчните охлаждащи 

води ще бъдат условно чисти те ще се заустват без пречистване в околовръстния 

дренажен канал на площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД откъдето като част от 

смесеният поток охлаждащи и дъждовни води ще се насочват към точка на заустване D2, 

а от там ще се заустват в река Карамеше, водоприемник II – ра категория. 

Количествата отпадъчни води, които се очаква да се образуват са както следва: 

 новата систеам за охлаждане на вода затворен тип- 400 м3/ година; 

 системма за охлаждане на вода отворен тип- 21 900 м3/ година. 

 

Стойности на замърсителите в отпадъчните води се очаква да бъдат като посочените в 

Таблица II.1.г- 4 по долу. 

Таблица II.1.г- 4. Очаквани стойности на показателите в отпадъчните води от 

инвестиционното предложение 

Показател Очаквани стойности на показателите 

рН 6.0 – 8.5 

Температура Да не надвишава с 3°С температурата на водоприемника 

Неразтворени вещества < 50 mg/l 

Нефтопродукти < 8 mg/l 

ХПК < 70 mg/l 

 

При експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква да се генерират битови 

отпадъчни води, понеже за експлоатацията му няма да бъде нает допълнителен персонал 

и броя на работещите на площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД няма да бъде 

променен. 

По време на строителството на инвестиционното предложение също не се очаква да бъдат 

формирани битово- фекални отпадъчни води, понеже на територията на строителната 

площадка ще бъдат разположени химически тоалетни. 
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д) Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Врезултат от експлоатацията на инвстиционното предложение се очаква да бъдат 

генерирани емисии в въздуха и емисии в повърхностните води. В текста по долу е 

преставена информация за тях, както и информация за методите за тяхното ограничаване. 

 Емисии във въздуха 

Инвестиционното предложение на „Тракия Глас България“ ЕАД включва изгрждане и 

експлоатация на: 

• Нова сграда за стъклени трошки към инсталацията за производство на плоско 

стъкло  

• Разширение на участък помощни съоръжения посредством нова система за 

охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за охлаждане на вода отворен 

тип с включени към нея помпена станция и басейн за вода 

•  Трансформаторна подстанция  

като емисии във въздуха се очаква да бъдат образувани единствено от новата сграда за 

стъклени трошки към инсталацията за производство на плоско стъкло, при процеса на 

натрошаване, пренос и разтоварване от конвейрните ленти на стъклените трошки. 

Информация за вида на замърсителите и концентрацията им в отпадъчните газове, метода 

на пречистването им, очаквания дебит и височината на изпускащите устройства е 

представена в Таблица II.1.д- 1. по- долу.   

Понеже изпускащите устройства и предвидените към тях пречиствателни съоръжения 

(ръкавни филтри) ще бъдат аналогични на изградените вече такива към съществуващите 

сгради за стъклени трошки в колонота очаквани емисии са посочени измерените 

концентрации на прах от проведеният през 2017г. собствен мониторинг. 
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Таблица II.1.д- 1 Информация за изпускащите устройства и емисиите в атмосферата към 

нова сграда за стъклени трошки 

Примерен 
номер на 

ИУ 

Вид 
емисия 

Пречиствателно 
съоръжение 

Очаквана 
емисия 

(mg/ Nm3)1 

НДЕ 
(mg/ 
Nm3)2 

Дебит на 
отпадъчните 

газове 
(Nm3/h) 

Височина на 
изпускащото 
устройство 

(метра) 

F2/ 27-3 Прах 
1 бр. ръкавен 
филтър 

2,48-3,41 20 25 300 16.9 

F2/ 27-4 Прах 
1 бр. ръкавен 
филтър 

2,48-3,41 20 10 000 16.9 

F2/ 27-5 Прах 
1 бр. ръкавен 
филтър 

2,48-3,41 20 10 000 16.9 

 

Видно от Таблица II.1.д- 1 към изпускащите устройства към сградата за натрушени стъкла 

се предвижда да бъдат инсталирани ръкавни филтри, тези ръкавни филтри ще бъдат 

идентични с инсталираните вече такива към съществуващите две сгради за натрошени 

стъкла. За тях ще бъдат определени контролни параметри, които ще бъдат налюдавани 

периодични с цел обезпечаване работата на пречиствателните съоръжения. 

 Отпадъчни води 

Очаква се отпадъчни води да бъдат генериани от новата систеам за охлаждане на вода 

затворен тип и допълнителната системма за охлаждане на вода отворен тип. Генерираните 

отпадъчни води ще представляват условно чисти отпадъчни води идентични по състав на 

охлаждащите води от съществуващата система за охлаждане на водата. Понеже 

отпадъчните охлаждащи води ще бъдат условно чисти те ще се заустват без пречистване 

в околовръстния дренажен канал на площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД откъдето 

като част от смесеният поток охлаждащи и дъждовни води ще се насочват към точка на 

заустване D2, а от там ще се заустват в река Карамеше, водоприемник II – ра категория. 

Количествата отпадъчни води, които се очаква да се образуват са както следва: 

 новата систеам за охлаждане на вода затворен тип- 400 м3/ година; 

 системма за охлаждане на вода отворен тип- 21 900 м3/ година. 

 

                                                      
1 Съглано протоколи от проведени СПИ на емисии в атмосферата през 2017г. за източници F2/ 27-
1 и F2/ 27-2 от съществуващата сграда за натрошени стъкла посочени в КР № 3-Н2-И0-А2/ 2017г. 
2 Съгласно НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. 
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Стойности на замърсителите в отпадъчните води се очаква да бъдат като посочените в 

Таблица II.1.г- 4 по долу. 

Таблица II.1.г- 4. Очаквани стойности на показателите в отпадъчните води от 

инвестиционното предложение 

Показател Очаквани стойности на показателите 

рН 6.0 – 8.5 

Температура Да не надвишава с 3°С температурата на водоприемника 

Неразтворени вещества < 50 mg/l 

Нефтопродукти < 8 mg/l 

ХПК < 70 mg/l 

 

При експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква да се генерират битови 

отпадъчни води, понеже за експлоатацията на съоръженията към него няма да бъде нает 

допълнителен персонал и броя на работещите на площадката на „Тракия Глас България“ 

ЕАД няма да бъде променен. 

По време на строителството не се очаква да бъдат формирани битово- фекални отпадъчни 

води, понеже в участъка на строителната площадка ще бъдат поставени химически 

тоалетни. 

е) Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

Инвестиционното предложение не е свързано със съхранението и употребата на химични 

вещества и смеси, които сами по себе си могат да доведат от възникването на голяма 

авария, поради което не се очакват такива по време на експлоатацията му.  

ж) Рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за здравето 

Инвестиционното предложение няма да окаже неблагоприятно въздаействие върху 

факторите на жизнената среда и съответно няма да създаде рискове за човешкото здраве. 

Инвестиционното предложение няма да доведо замърсяване на : 

 води, предназначени за питейно-битови нужди 
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 води, предназначени за къпане 

 минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 

лечебни или за хигиенни нужди 

Инвестиционното предложение не е източник на и дяма да доведе до: 

 шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии 

 йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради 

 нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 

урбанизираните територии 

 химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение 

Инвестиционното предложение няма да доведе по нарушаване качеството на: 

 курортните ресурси 

 въздуха 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството.  

Местоположението на площадката на инвестиционното предложение обозначена на 

генерален план на площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД е Представена в 

Приложение 2. 

Местоположението на строителната площадка в границите на „Тракия Глас България“ ЕАД 

е представена в Приложение 3. 

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

на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение 

№ 3 към ЗООС. 

Описание на основните процеси, които ще се извършват в съоръженията предмет на 

инвестиционното предложение са представени в текста по- долу: 

Сграда за стъклени трошки 

Новата сграда за стъклени трошки ще бъде аналогична на съществуващите две такива. Тя 

ще бъде изградена от  подземни силози свързани с подземени конвейри, който от своя 

страна ще се свързва със съществуващите вече конвейри за стъклени трошки и линиите 

за производство на плоско стъкло. Към сградата за стъклени трошки ще бъдат инсталирани 

apis://Base=NARH&DocCode=40197&ToPar=Ann3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=40197&ToPar=Ann3&Type=201/
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3 бр. ръкавни филтри, със цел улавянена емисиите от прах, които се образуват при 

трошене на стъклото и разтоварването му от конвейрите.  Сградата за стъклени трошки ще 

бъде разположена на площ от 646 м2. Местоположението и в границите на площадката на 

Тракия Глас България ЕАД е представено в Приложение 2.  

Водна охлаждаща система затворен тип 

Затвореният тип охлаждаща система е препоръчителна за производството на плоско 

стъкло с цел минимизирането на повредите на съоръженията и оборудването, дължащи се 

на вътрешно окисляване и блокирането на тръбите и оборудването. По долу са описани 

основните стъпки на работа на затвореният тип охлаждаща система. 

Водата циркулира през системата чрез мултиплицирани помпи. Системата се разделя 

между пещта и участъка формоване. Загрятата в производството вода преминава през 

система от топлообменници с въздушно охлаждане (тип fin fan). Електрическите 

вентилатори на охладителя се използват за да контролират температурата на 

захранващата вода. Водата се връща в ре циркулиращ основен резервоар. Основният ре 

циркулиращ резервоар осигурява и аварийно гравитачно връщане на водата в случай на 

повреда в помпите. По долу на Фигура 1 е представена схема на системата. 

 

Фигура 1. Принцип на работа на затвореният тип охлаждаща система 

Топлообменник с 

въздушно охлаждане 

Основен ре циркулиращ 

резервоар 

Оборудване на водно 

охлаждане 

Комплект 

помпи 
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Горещата вода от оборудването, пещта и участъка формуване преминава през система от 

„fin fan“ охладители, разположена на открито. Водата се изпомпва към множество 

хоризонтални тръби с големи електрически вентилатори под тях. Тези вентилатори се 

вкючват или изключват автоматично за да осигурят целевата изходна температура 

(обикновено 45- 50 ⁰С) на водата, която се връща в основния ре- циркулиращ  резервоар.  

Понеже системата е затворен тип количеството използвана и заустена отпадъчна вода ще 

бъде в количество 400 м3/ година. 

Затвореният тип водна охлаждаща система ще бъде разположена на площ от 573.97м2. 

Местоположението и в границите на площадката на Тракия Глас България ЕАД е 

представено в Приложение 2.  

Трансформаторна станция 

Трансформаторната подстанция ще бъде с капацитет 6 MW и ще бъде необходима за 

бустинг система, която се предвижда да бъде инсталирана към първата пещ за 

производство на плоско стъкло. Инсталирането на бустинг система няма да дове до 

промяна в капацитета на първа пещ за производство на плоско стъкло. 

Водна охлаждаща система отворен тип и резервоар за охлаждаща вода 

Новият резервоар за охлаждаща вода ще бъде с капацитет 400 м3 и ще служи за 

подсигуряване на нуждите на производствените процеси, както и ще играе ролята на 

резервен такъв. 

Охлаждащите води, ще бъдат използвани за помощните съоръжения. Тези води ще са в 

рециркулационен режим. Изходящите от съоръженията води ще се охлаждат в открити 

охладителни кули с мощност 20.000.000 kcal/h. Очаква се да се регистрират около 1,5% 

загуба от изпарение.  

Трансформаторната станция, водна охлаждаща система отворен тип и резервоара за 

охлаждаща вода към нея ще бъдат разположени съответно на площ от 171 м2 (за 

трансформаторна станция) и 115,24 м2 (за водна охлаждаща система отворен тип и 

резервоар за вода). Местоположението им в границите на площадката на Тракия Глас 

България ЕАД е представено в Приложение 2.  
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Не се очаква съоръженията обект на инвестиционното предложение на доведат до 

промяна в количествтата и вида на съхраняваните и употребявани химични вещества и 

смеси посочени в Уведомление за класификация утвърдено от МОСВ с писмо техен изх. 

№ УК-3 от 07.02.2017г.  

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

Инвестиционното предложение няма да доведе до необходимостта от изграждане на нова 

или промяна в съществуващата инфраструктура. 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

С цел реализацията на инвестиционното предложение се предвижда дейностите по 

строителството му да започнат след получаване на необходимите разрешителни. 

Строителните дейности се очаква да продалжът около шест месеца, след което за започне 

експлоатацията на инвестиционното предложение. Към момента не се планират фази по 

закриването му. 

6. Предлагани методи за строителство. 

Методите на строителство, които се очаква да бъдат използвани за инвестиционното 

предложение са свързани с изграждане на монолитни стоманобенни конструкции и 

сглобяеми метални конструкции. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение на „Тракия Глас България“ ЕАД включва изгрждане и 

експлоатация на: 

• Нова сграда за стъклени трошки към инсталацията за производство на плоско 

стъкло  

• Разширение на участък помощни съоръжения посредством нова система за 

охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за охлаждане на вода отворен 

тип с включени към нея помпена станция и басейн за вода 

•  Трансформаторна подстанция  

Изграждането и експлоатацията на новата сграда за стъклени трошки към инсталацията за 

производство на плоско стъкло, се предвижда с цел, разделно събиране на стъклените 
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трошки генерирани от плоското стъкло произвеждано за суровина за производството на 

автомобилно стъкло. Предвид функцията, която ще изпълнява новата сграда за стъклени 

трошки тя ще бъде разположена в непосредствена близост до изградените вече две такива 

и ще бъде обвързана посредством система от конвйри с производствения процес на плоско 

стъкло.  

Разширението на участък помощни съоръжения посредством нова система за охлаждане 

на вода затворен тип, допълнителна система за охлаждане на вода отворен тип, помпена 

станция и трансформаторна подстанция, е свързано със инсталирането на бустинг система 

към първа пещ за производство на плоско стъкло. Бустинг системата представлява 

система от електрически нагреватели (електроди), които се поставят на дъното на пеща с 

цел по доброто и равномерно разтапяне на стъкломасата в работния басейн. 

Инсталирането на бустинг системата няма да доведе до промяна на капацитета на пеща. 

Охлаждащата вода от новата система затворен тип и помпената станция ще бъдат 

използвани за охлаждане на електродите от бустинг системата и производствения процес, 

трансформаторната станция пък ще бъде изградена с цел тяхното захранване. 

Изграждането на допълнителна система за охлаждане на вода отворен тип ще бъде с цел 

подпомагане на съществуващата такава до изтичане на експлоатационният и живот. 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, 

както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и 

най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до 

тях.  

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение се намира в 

гр.Търговище, Община Търговище, Квартал „Въбел”, Индустриална зона, в землището на 

квартал „Въбел” с ЕКАТТЕ 99159 и номер на поземленият имот 73626.533.9, собственост 

на „Тракия Глас България” ЕАД. В Приложение 1 е представена скица № 15-143729/ 

30.03.2017 г., на имота собственост на „Тракия Глас България” ЕАД.  

В близост до производствената площадка на „Тракия Глас България” ЕАД няма санитарно 

охранителни зони. 
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

Изграждането и експлоатацията на съоръженията част от инвестиционното предложение, 

няма да доведът до ползване на допълнителни земи или приобщаване нови такива. 

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение е със следните 

съсобственици: 

1. 117606893 „Тракия Глас България“ ЕАД 

Адрес: Област Търговище; Община Търговище; Гр. Търговище 7700; Кв. Въбел, 

Индустриална зона 

2. 203850582 „Пашабахче България“ ЕАД 

Адрес: Област Търговище; Община Търговище; Гр. Търговище 7700; Кв. Въбел, 

Индустриална зона 

3. 203850598 „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД 

Адрес: Област Търговище; Община Търговище; Гр. Търговище 7700; Кв. Въбел, 

Индустриална зона. 

За съсобствениците на имота, в който ще бъде реализирано инвестиционното 

предложение на „Тракия Глас България“ ЕАД и за собствениците на съседните имоти няма 

да възникне необходимост от приспособяването им към площадката или трасето на обекта 

на инвестиционното предложение. 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани 

за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична 

мрежа. 

Инвестиционното предложение по биогеографско райониране, Георги Георгиев,2004, 

териториално е разположено в Севернобългарски биогеографски район, Лудогорски 

подрайон,(ІІІ,2 – фиг. 3.4.). Той се ограничава на север от Дунавски подрайон, на запад от 

долината на р. Янтра, на юг от Предбалкана и Източностаропланински подрайон, на изток 

от Добруджа и Черноморски подрайон. Подрайонът е интензивен земеделски и промишлен 

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

Съгласно новото природозащитно законодателство в България, в съответствие с 

нормативните документи на Международния съюз за защита на природата IUCN и други, 

на територията на област Шумен са обособени: 

гр. Шумен, над 10 km ЮИ от ИП- резерват „Букака”; 

над 4,5 km И от ИП- защитена зона, ЗЗ, BG0000382 „Шуменско плато”. 

Това означава, че резерват „Букака”,гр. Шумен както и защитена зона BG0000382 

„Шуменско плато” са географски отдалечени и сигурно защитени от заобикалящи 

инвестиционното предложение била и дерета. 

В съществуващата мрежа от ЗТ, изградените инсталации към “Тракия глас България” ЕАД, 

както и предвиденото инвестиционно предложение- склад за съхранение на химични 

вещества, попада във високоприоритетен  район (Източна Стара планина) за създаване 

нови ЗТ в бъдеще (Biodiversity Support Program, 1994). 

По биогеографско райониране (Георгиев, 2004) попада в Севернобългарски район, 

Лудогорски подрайон. 
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Фигура  1: Биогеографско Райониране на България 

 

 

По данни от Лесоустройствен проект (ЛУП) за Държавно лесничейство (ДЛ) “Търговище”, 

2003 г., защитените територии (над 5 кm) включва природни забележителности: 

“Дервентска пещера” (1.0ha) – обявена със Заповед № 534/25.09.1978 на КОПС; 

“Коня” (0.3ha) – обявена със Заповед 97/13.03.1978 на КОПС. Скално образование.  

защитена местност “Игликина поляна”, създадена с цел опазване на находище за лечебна 

иглика. 

По данни от регистрите на защитените територии на Република България (31.12.2003 г., 

МОСВ) такива в близост с обекта са : 

№ 
по 

ред 
Наименование Местоположение 

Номер, 
година на 
обявяване 

Площ, ha Забележка 

1 Резерват 

1.1 Букака гр.Шумен 79/2.V. ’80 62.6 

Включен в 
ПП 

”Шуменско 
плато” 

2 Природна забележителност 

2.1 
Коня-скално 
образувание 

гр.Търговище-
м.Парка 

97/13.ІІІ. ’78 0.3 
- 

2.2 Дервентска пещера с.Пролаз 534/25.ІХ.’78 1.0 - 

3 Природен парк 

3.1 Шуменско плато Шумен 796/5.ІІ. ’80 3929.20 - 

4 Защитена местност 
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№ 
по 

ред 
Наименование Местоположение 

Номер, 
година на 
обявяване 

Площ, ha Забележка 

4.1 
Игликина поляна 

Търговище 
955/27.ІІІ. 

’03 
9.20 

- 

4.2 
Урумово лале 

с. Пайдушко 
957/25.VІІ 

’03 
12.00 

- 

Негативни влияния върху ЗТ по причини породени от дейността на инвестиционното 

намерение не се очакват поради отдалечеността и сигурната защита на заобикалящите 

обекта била и дерета. 

В близост до промишлената площадка на „Тракия Глас България“ ЕАД няма санитарно 

охранителни зони. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

Инвестиционното предложение не е свързано с други дейности като добив на строителни 

материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство. 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

„Тракия Глас България“ ЕАД има издадено комплексно разрешително № 3-Н2-И0-

А2/2017г., поради което МОСВ и ИАОС ще бъдат уведомени за планираната промяна в 

работата на инсталацията, по реда на Глава седма от ЗООС. 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

1. Съществуващо и одобрено земеползване 

Съгласно представената в Приложение 1, кадастрална скица на площадката, на която ще 

се реализира инвестиционното предложение, трайното предназначение на територията е 

урбанизирана, а начинът на трайно ползване е за производство на стъкло, т.е 

индустриална зона. 
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2. Мочурища, крайречни области, речни устия 

Имота собственост на „Тракия Глас България“ ЕАД, в който ще се реализира 

инвестиционното предложение не се намира в мочурища, крайречни области или речни 

устия. 

3.Крайбрежни зони и морска околна среда 

Имота собственост на „Тракия Глас България“ ЕАД, в който ще се реализира 

инвестиционното предложение не се намира в крайбрежни зони. 

4. Планински и горски райони 

Имота собственост на „Тракия Глас България“ ЕАД, в който ще се реализира 

инвестиционното предложение не се намира в планински и горски райони. 

5. Защитени със закон територии 

Имота собственост на „Тракия Глас България“ ЕАД, в който ще се реализира 

инвестиционното предложение не се намира в защитени със закон територии. 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа 

Имота собственост на „Тракия Глас България“ ЕАД, в който ще се реализира 

инвестиционното предложение не се намира в участъци част от Националната екологична 

мрежа. 

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

Имота собственост на „Тракия Глас България“ ЕАД, в който ще се реализира 

инвестиционното предложение не се намира в близост до обекти с историческа, културна 

или археологическа стойност. 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи 

на здравна защита. 

В близост до промишлената площадка на „Тракия Глас България“ ЕАД няма санитарно 

охранителни зони. 
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IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като 

се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие 

на реализацията на инвестиционното предложение: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, 

климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 

територии.  

1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве 

В процеса на изграждане и експлоатация на инвестиционното предложение се очаква да 

бъдат отделяни емисии от прах във въздуха. Съгласно изготвеният PLUME модел на 

„Тракия Глас България“ ЕАД концентарциите на Прах в приземния атмосферен слой са под 

пределно допустимите такива, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху 

населението и човешкото здраве. 

1.2. Въздействие върху материалните активи 

Изградането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже 

въздействие като върху материалните активи на „Тракия Глас България“ ЕАД, така и върху 

материалните активи на съсобствените и съседни имоти. 

1.3. Въздействие върху културното наследство 

Инвестиционното предложение ще се реализира и експлоатира на площадката на „Тракия 

Глас България“ ЕАД, която представлява производствена площадка и в близост до нея 

няма единични и групови недвижими културни ценности. 

1.4. Въздействие върху въздуха 

В процеса на изграждане и експлоатация на инвестиционното предложение се очаква да 

бъдат отделяни емисии от прах във въздуха. Емисиите от прах ще се отделят от новата 

сградата за натрошени стъкла. Съгласно изготвеният PLUME модел на „Тракия Глас 

България“ ЕАД концентарциите на Прах в приземния атмосферен слой са под пределно 

допустимите такива, поради което не се очаква замърсяване на въздуха. Към изпускащите 

устройства ще бъдат инсталирани и пречиствателни съоръжения (ръкавни филтри), които 

ще обезпечат постигането на НДЕ заложени в българското законодателство. 
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1.5. Въздействие върху водата 

По време на строителството на инвестиционното предложение не се очаква въздействие 

върху водите. Битово феклни води няма да бъдат генерирани понеже на строителната 

площадка ще бъдат поставени химически тоалетни. 

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират отпадъчни 

води от двете кули за охлаждане на водата (затворен и отворен тип). Отделяната 

отпадъчна вода ще бъде условно чиста и ще се зауства в повърхностен воден обект р. 

Карамеше, водоприемник II-ра категория, като смесен поток охлаждащи и дъждовни води. 

Поради факта, че отпадъчните води представляват условно чисти води не се очаква те да 

окажат вредно въздействие върху повърхностно течащите води. 

1.6. Въздействие върху почвата 

Въздействията от строителството на инвестиционното предложение ще се наблюдават 

главно върху съществуващата площадка. Те се предизвикват от изкопно-насипните 

работи. Общата площ, засегната от строителни работи ще бъде около 1506 м2. При 

изграждане на новят склад за химикали и по време на редовната му експлоатация ще се 

използват елементи от съществуващата инфраструктура, както и наличната пътна мрежа 

на територията на „Тракия Глас България“ ЕАД. 

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение вредни въздействия върху 

почвата не се очакват. Стъклото съответно и стъклените трошки не съдържат опасни 

вещества, които могат да бъдат изпуснати в почвата. От кулите за охлаждане на водата 

(затворен и отворен тип) също не се очаква замърсяване в почвата. Суровинната вода, 

която ще се използва ще бъде доставяна от ВиК Търговище ООД и ще има качества на 

питейна вода. 

1.7. Въздействие върху земните недра 

При изграждането на инвестиционното предложение ще бъдат формирани изкопи с 

дълбочина не повече от 7,3 метра, поради което не се очаква то да окаже въздействие 

върху земните недра.  

По данни от ДОВОС изготвен за втора пещ за производство на плоско стъкло през 2011г. 

„след направена консултация с Дирекция “Земни недра и подземни богатства” на МОСВ е 

установено, че на територията на площадката няма проучени и регистрирани в 

Националния баланс на запасите находища на подземни богатства.“ 
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1.8. Въздействие върху ландшафта 

Инвестиционното предложение видно от представеният в Приложение 2 Генерален план 

на площадката ще бъде разположено в границите на производствената площадка на 

„Тракия Глас България“ ЕАД и не се очаква да доведе до промяна в ландшафта в границите 

на площадката на „Тракия Глас България“ ЕАД, промян в ландшафта на площадките на 

съсобствениците на поземленият имот, в който ще се реализира инвестиционното 

преложение, както и до промяна в ландшафта извън поземленият имот. 

1.9. Въздействие върху климата 

В предвид характера на инвестиционното предложение изграждането и експлоатацията му 

няма да доведът до въздействие върху климата. 

1.10. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и 

защитените територии 

Видно от представената информация в раздел III. Местоположение на инвестиционното 

предложение, инвестиционно предложение не е част от защитена зона. 

Подробна информация за защите територии намираще се в близост до площадката, на 

която ще се реализира и експлоатира инвестиционното предложение е представена отново 

в раздел III.   Местоположение на инвестиционното предложение.  

Негативни влияния върху ЗТ по причини породени от дейността на „Тракия Глас България” 

ЕАД, включително и дейността на инвестиционното предложение не се очакват, поради 

отдалеченост и сигурна защита от заобикалящи обекта била и дерета.  

Негативни влияния върху естествената растителност не се очакват при изкопно-насипни 

работи, понеже инвестиционното намерение ще бъде изградено в участъка на застроена 

вече площадка. 

Инвестиционното предложение е част от промишлена зона в която няма защитена 

растителност, описана в Червена книга, т.І и ЗБР, Прил. 2 и 3. 

От направените проучвания (вкл. Червена книга, т.ІІ и ЗБР , Прил. 2 и 3 ) не бе констатирано 

наличие на защитена фауна. Негативни влияния върху характерната фауна не се очакват 

понеже инвестиционното намерение ще бъде изградено в участъка на застроена вече 

промишлена площадка, на която не е налична фауна. 
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2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

 

Подробна информация за елементите на Националната екологична мрежа намиращи се в 

близост до инвестиционното предложение е представена в раздел III. Местоположение на 

инвестиционното предложение. Видно от представената информация инвестиционното 

предложение не се намира в защитена зона, в зона с защитена разстителност или зона с 

защитени животински видове, то е разположено на производствена площадка с 

предназначение на земята за производство. Съседните на инвестиционнот предложение 

имоти също не попадат в защитена зона, в зона с защитена разстителност или зона с 

защитени животински видове. В близост до обекта няма чувствителни територии, в т. ч. 

чувствителни зони, уязвими зони и защитени зони. Промишленият обект е извън обсега на 

зони с минерални води, както и извън обсега на санитарно охранителни зони. В предвид 

това не се очаква инвестиционното намерение да има въздействие върху елементите на 

Националната екологична мрежа.   

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

В съоръженията част от инвестиционното предложение не се предвижда да бъдат 

съранявани химични вещества и смеси, поради което не се очаква те да бъдат източник на 

голяма авария.  

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

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

отрицателно). 

Обобщена информация за очакваното въздействие на инвестиционното предложение 

съгласно информацията представена в точки от 1.1 до 1.10 е представена в Таблица 4-1 

по долу: 
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Таблица 4-1 Въздействия на инвестиционнотo предложение върху аспектите на околната 

среда 

Аспект на околната среда 

Вид въздействие върху околната среда 

Пряко/ 
Непряко/  
Вторично 

Кумулативно/  
Краткотрайно, 

средно- и 
дълготрайно 

Постоянно/  
Временно 

Положително/  
Отрицателно 

1.1 Въздействие върху 
населението и човешкото 
здраве.  

Не се 
очаква 

Не се очаква 
Не се 
очаква 

Не се очаква 

1.2 Въздействие върху 
материалните активи 

Не се 
очаква 

Не се очаква 
Не се 
очаква 

Не се очаква 

1.3 Въздействие върху 
културното наследство 

Не се 
очаква 

Не се очаква 
Не се 
очаква 

Не се очаква 

1.4 Въздействие върху 
въздуха 

Пряко Краткотрайно Временно Отрицателно 

1.5 Въздействие върху 
водата 

Пряко Краткотрайно Временно Отрицателно 

1.6. Въздействие върху 
почвата 

Не се 
очаква 

Не се очаква 
Не се 
очаква 

Не се очаква 

1.7. Въздействие върху 
земните недра 

Не се 
очаква 

Не се очаква 
Не се 
очаква 

Не се очаква 

1.8 Въздействие върху 
ландшафта 

Не се 
очаква 

Не се очаква 
Не се 
очаква 

Не се очаква 

1.9. Въздействие върху 
климата 

Не се 
очаква 

Не се очаква 
Не се 
очаква 

Не се очаква 

1.10. Въздействие върху 
биологичното 
разнообразие и неговите 
елементи и защитените 
територии 

Не се 
очаква 

Не се очаква 
Не се 
очаква 

Не се очаква 

 

След направената оценка на въздействията на инвестиционното предложение върху 

аспектите на околната среда можем да направим следното заключение: 

 Очакваният обхват на въздействие върху компонентите на околната среда ще бъде 

пряк, краткотраен и временен. 

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой 

на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение се намира в 

гр.Търговище, Община Търговище, Квартал „Въбел”, Индустриална зона, в землището на 

квартал „Въбел” с ЕКАТТЕ 99159 и номер на поземленият имот 73626.533.9, собственост 
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на „Тракия Глас България” ЕАД. В Приложение 1 е представена скица № 15-143729/ 

30.03.2017 г., на имота собственост на „Тракия Глас България” ЕАД. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Очаква се появата на въздействието на инвестиционното предложение да бъде с 

непостоянна, въздействието ще се появява единствено при товарене, разтоварване на 

стъклени трошки в новата сграда за стъклени трошки, както и по време на освежване на 

водата от кулите за охлаждане на вода (отворен и затворен тип). 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

Очаква се, че  въздействието на инвестиционното предложение ще се появява единствено 

при товарене, разтоварване на стъклени трошки в новата сграда за стъклени трошки, както 

и по време на освежване на водата от кулите за охлаждане на вода (отворен и затворен 

тип) и ще бъде краткотрайно и обратимо. 

 

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

инвестиционни предложения. 

В резултата от изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се 

очаква комбинирането с въздействия на други съществуващи и/ или одобрени 

инвестиционни предложения. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Въздействия от инвестиционното предложение се очаква има от новата сградата за 

натрошени стъкла и двете системи за охлаждане на водата (отворен и затворен тип).  

Емисии във въздуха се очаква да бъдат образувани единствено от новата сграда за 

стъклени трошки към инсталацията за производство на плоско стъкло, при процеса на 

натрошаване, пренос и разтоварване от конвейрните ленти на стъклените трошки. С цел 

ограничаване на емисиите от прах към изпускащите устройства ще бъдат инсталирани 

ръкавни филтри. 

Очаква се отпадъчни води да бъдат генериани от новата систеам за охлаждане на вода 

затворен тип и допълнителната системма за охлаждане на вода отворен тип. Генерираните 

отпадъчни води ще представляват условно чисти отпадъчни води идентични по състав на 
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охлаждащите води от съществуващата система за охлаждане на водата, поради което 

мерки за ограничаване на тяхното въздействие не са планирани.  

  10. Трансграничен характер на въздействието. 

Имайки в предвид отдалечеността на инвестиционното предложение от границите на 

Република България, няма предпоставки за възникване на транс- гранично въздействие. 

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве. 

 В резултата от изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се 

очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, 

поради което не са набелязани мерки за избягването, предотвратяването, намаляването 

или компенсирането им. 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

Oбществения интерес към инвестиционното предложение ще бъде изяснен по реда на чл. 

6, ал. 9 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда. 
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Приложения 

1. Кадастрална скица 

2. Палн на площадката с посочено разположението на съоръженията част от 

инвестиционното предложение 

3. План на площадката за извършване на строителни дейности 

 


