
 

 

ЦЕНТЪР ПО ЕКОЛОГИЯ 

1756 София, бул. „Кл. Охридски” 8, тел./факс 8686052 

 

Е К О Л О Г И Ч Н А   О Ц Е Н К А 
на Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване за отреждане на 

терен за Завод за преработка на  битови отпадъци от района на гр.София  и 
Столична Община-площадка ПСОВ „КУБРАТОВО” 

 
Инвеститор: Столична Община 

 

Р-тел на НИС при ХТМУ: 

/доц. д-р инж. Б. Стефанов/ 

 

 

София,  2007 



Екологична оценка на ПУП-ПРЗ за отреждане на терен за Завод за преработка на  битови отпадъци от 

района на гр.София и Столична Община – площадка ПСОВ «Кубратово» 

 2 

 



Екологична оценка на ПУП-ПРЗ за отреждане на терен за Завод за преработка на  битови отпадъци от 

района на гр.София и Столична Община – площадка ПСОВ «Кубратово» 

3 

НИС при ХТМУ, Център по екология, 1756 София, бул. „Кл. Охридски” № 8  

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

ВЪВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................. 6 

1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА И ВРЪЗКАТА С ДРУГИ 

ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ............................................................................................................. 15 
1.1. Основни цели на плана ............................................................................................................. 15 

1.2. Връзка на плана с други планове и програми..................................................................... 16 

1.3. Характеристика на основните направления за третиране на битови отпадъци......... 19 

1.4. Кратка характеристика на направените предложения за третиране на битовите 
отпадъци на Софийска община ............................................................................................ 27 

1.5. Характеристика на технологичните характеристики на  преработването на 
отпадъците в представения ПУП.......................................................................................... 45 

1.6. Прогноза за вида и количеството на отпадъците и дейностите и операциите по 
тяхното третиране..................................................................................................................... 55 

1.7. Необходимост от завод за преработване на отпадъците.................................................. 62 

1.8. Характеристика на избраната площадка.............................................................................. 62 

2. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ ПО ЧЛ. 4 
И 5 НА ЗООС, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ТЯХНОТО 
ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА.68 
2.1. Атмосфера и атмосферен въздух............................................................................................ 68 

2.2. Състояние на водите................................................................................................................. 75 

2.3. Състояние на почвите................................................................................................................ 93 

2.4. Шум и физични фактори ....................................................................................................... 101 

2.5. Състояние на флора и фауна ................................................................................................. 102 

2.6. Културно наследство и паметници на културата ............................................................. 106 

2.7. Геоложка характеристика....................................................................................................... 108 

2.8. Здравен статус на населението .............................................................................................. 109 

2.9. Обобщени данни за съществуващото състояние на околната среда и тяхното 
развитие без прилагане на плана........................................................................................ 117 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО МОГАТ 
ЗНАЧИТЕЛНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ .............................................................................. 118 



Екологична оценка на ПУП-ПРЗ за отреждане на терен за Завод за преработка на  битови отпадъци от 

района на гр.София и Столична Община – площадка ПСОВ «Кубратово» 

4 

НИС при ХТМУ, Център по екология, 1756 София, бул. „Кл. Охридски” № 8  

4. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО 
НИВО, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТНАСЯЩИ СЕ 
ДО РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ.................................................. 120 

5. ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И 
МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И 
НАЧИНЪТ ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ 
СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНА.................... 122 

6. ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ ПО ЧЛ. 4 И 5, КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ .................................. 126 
6.1. Въздействия върху атмосферния въздух............................................................................. 126 

6.2. Въздействия върху водите....................................................................................................... 133 

6.3. Въздействия върху почвите .................................................................................................... 134 

6.4. Очаквани отпадъци.................................................................................................................. 135 

6.6. Въздействия от шум и други физични фактори............................................................... 138 

6.7. Въздействия върху флората и фауната................................................................................ 138 

6.8. Въздействия върху ландшафта.............................................................................................. 140 

6.9. Въздействия върху здравния статус на населението ........................................................ 142 

7. МЕРКИ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И 
ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА ............................................................................................................................................... 150 

8. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ НА 
МЕТОДИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ТРУДНОСТИТЕ /НАПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКИ, ЛИПСА НА НОУ-ХАУ И ДР./ ПРИ 
СЪБИРАНЕ НЕОБХОДИМАТА ЗА ТОВА ИНФОРМАЦИЯ ........................................... 153 

9.ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАБЛЮДЕНИЕТО ПО 
ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА ..................................... 156 

10.ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................... 160 

ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................................................................................... 162 

 
 

 

 



Екологична оценка на ПУП-ПРЗ за отреждане на терен за Завод за преработка на  битови отпадъци от 

района на гр.София и Столична Община – площадка ПСОВ «Кубратово» 

5 

НИС при ХТМУ, Център по екология, 1756 София, бул. „Кл. Охридски” № 8  

 



Екологична оценка на ПУП-ПРЗ за отреждане на терен за Завод за преработка на  битови отпадъци от 

района на гр.София и Столична Община – площадка ПСОВ «Кубратово» 

6 

НИС при ХТМУ, Център по екология, 1756 София, бул. „Кл. Охридски” № 8  

ВЪВЕДЕНИЕ 

Екологичната оценка е възложена от Столична община на НИС при ХТМУ – 

София  въз основа на договор №.2164/21.02.2007. При разработването на екологичната 

оценка са взети под внимание целта на предлагания план, териториалния обхват и 

степента на подробност, която на този етап може да се идентифицира, за да се опишат, 

анализират и оценят възможните въздействия върху здравето на хората и компонентите 

на околната среда, които възникват с реализация на плана. 

Представеният за оценка Подробен Устройствен План  е за отреждане на терен за 

Завод за преработване на битови отпадъци от района на гр.София и Столична Община, 

при минимални или отсъстващи количества за депониране Разработката е направена на 

основание чл.125 от ЗУТ и има за цел съгласуването на Подробен Устройствен План 

/ПУП/. 

Необходимостта от възлагането на Екологичната оценка (ЕО) като самостоятелен 

доклад е въз основа на Решение № СО-16-ЕО/2006 г. на РИОСВ-София. Екологичната 

оценка е в съответствие с Указанията за съдържанието на доклада, методите и обхвата  за 

ЕО, както и Указанията за провеждане на консултации с обществеността, посочени от 

РИОСВ. Докладът за ЕО съдържа информацията, изискваща се по чл.86, ал.3 от ЗООС и е 

съобразена със степента на подробност на плана. Методологията на оценката е в 

съответствие с “Ръководство за екологична оценка на планове и програми” в България, 

София, 2002 г. 

 Екологичната оценка е разработена от колектив независими експерти 

(Приложение № 1), притежаващи удостоверение за извършване на оценки по отношение 

на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, планове и 

програми (Приложение №2). 

Столична община в качеството си на Инвеститор е изпратил уведомителни писма 

и описание на инвестиционното намерение, както до Общинския съвет на гр. София, така 

и до централните и териториалните органи на изпълнителната власт. Документацията по 

ПУП е съгласувана съобразно нормативните изисквания с различни държавни 

организации – МОСВ, РИОСВ, МЗ, РИОКОЗ, Областното управление на ИА “Пътища”, 
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“В и К” ЕООД - София, “Електроразпределение”-София град (Приложение №..3), като 

резултатите и препоръките от процеса на съгласуване и направените консултации са 

използвани в настоящата екологична оценка, а съответните писма са представени в 

приложения. 

 

 

 

Законодателната рамка при разработване на екологичната оценка е: 

• Закон за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.; попр., бр. 98 

от 18.10.2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г.; доп., бр. 70 от 2004 г.; доп., бр. 74 от 2005 г. - в 

сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 77, изм. бр 88, бр. 95, бр. 105/2005 г., изм. ДВ бр. 

30/2006 г.) 

• Закон за устройство на територията (Обн., ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г.; бр. 41/2001 

г., бр. 111/ 2001 г., бр. 43/2002 г., бр. 20 /2003 г., бр. 65/2003 г., бр. 107/2003 г., бр. 36/ 

2004 г., бр. 65/2004 г., бр. 28 /2005 г., бр. 76 /2005 г., бр. 77/2005 г., бр. 88 / 2005 г., бр. 

94/2005 г., бр. 95/2005 г., бр. 103/ 2005 г., бр. 105/ 2005 г., бр. 29/ 2006 г., бр. 30/ 2006 г., 

бр. 34/2006 г. и бр. 37/2006 г.) 

• ПМС № 61/2003г. Наредба за националната схема за управление на околната среда 

/ ДВ 26/2003г./. 

• Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на 

планове и програми, (обн. ДВ. бр.57 от 2 юли 2004 г.) 

• Наредба № 8/2001 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове / 

ДВ 57/2001г./. 

• Наредба № 5/2001г. за правила и нормативи за устройство на територията / ДВ 51 

/2001г./. 

• Конвенция за достъп до информация и участие на обществеността във вземането 

на решения и достъп до правото по екологичните проблеми (Архус, Дания, 1998). 

• Общ устройствен план на София, м. XII, 2006 г. 

• Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, МРРБ, София, 12/ 2005; 
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• Национална стратегия за околна среда/Национален план за действие 2000-2006 г.; 

• Национална програма за управление дейностите по отпадъците, 2003-2007, МОСВ 

• Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г., 2006, София 

Атмосферен въздух 

• Закон за опазване на чистотата на атмосферния въздух/ДВ 45/ 1996г., 49/ 1996г., 

85/1997г., 27/2000г., 102/2001г., 91/2002г., 112/2003г. /. 

• Наредба № 7/1999г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух / 

ДВ 45/ 1999г. /. 

• Наредба № 9/1999г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици и олово в атмосферния въздух/ ДВ 46/ 1999г. /. 

• Наредба № 14/1997г. за норми за пределно допустими концентрации на вредни 

вещества в атмосферния въздух на населени места / ДВ 88/1997г. изм. ДВ 46/1999г.  

• Наредба № 17/1999г. за норми за съдържание в горивата на олово, сяра и други 

вредни за околната среда вещества / ДВ 97/1999г. /. 

• Инструкция за предварителна оценка на качеството на атмосферния въздух, 

Писмо на Изпълнителя. Директор на ИАОС от 13.02.2002г.  

• Инструкция за ръчно валидиране на данните, получаване от пунктове за контрол 

качеството на атмосферния въздух, утвърдена от изп.Директор на ИАОС. 

• Наредба № 1/16.01.2004 г. за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния 

въздух 

• Методика на МОСВ за изчисляване на емисии по балансови методи (аналогична на 

методиката CORINAIR) 

• Наредба №16 за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при 

съхранение и превоз на бензини 

• Методика за определяне на емисиите при горивните процеси в енергетиката, 

промишлеността, отоплението в битовия сектор и от технологичните процеси, 

Справочник на съществуващите методики за ОВОС, МОСВ, 1997 г. 

Води 

• Закон за водите / ДВ 67/1999г., 81/2000г., 34,41/2001г., 41/24.04.2001г., 108/2001, 
47/30.07.2002, 74/30.07. 2002г., 91/25.09.2002г., 42/2003г. /. 
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• Наредба № 3/ 2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване 
и експлоатация 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 / ДВ 88/2000г./.  

• Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 
цели / ДВ 30/2001г./. 

• Наредба №9/1994г. за ползване на водоснабдителните и канализационните 
системи / ДВ 77/1994г., 7/1996г., 3/1997г., 16,47/1998г., 3,70/1999г., 78/2000г./. 

• Наредба № 10/2001г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води 
във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на 
точкови източници на замърсяване / ДВ 66/2001г./. 

• Наредба № 12/2002г. за качествените изисквания към повърхностните води, 
предназначени за питейно-битово водоснабдяване /ДВ 63/2002г./. 

• Норми за проектиране на водоснабдителни системи / БСА 1,2 и 3 /1987г., 1/1993г./. 
• Норми за проектиране на канализационни системи / БСА 9,10/1989г., 1/1993г./. 
• “Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка и 

съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствени непрекъснати 
измервания, обн. ДВ бр.69/2003 г.” 

• Наредба № 1/2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води / 
ДВ 57/2000г., попр.ДВ 64/2000г./. 

• Наредба № 5/2000г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на 
Националната система за мониторинг на водите/ ДВ 95/2000г./. 

 

 

Отпадъци и опасни вещества 

• Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г.) 
• Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния 

превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране, (обн., ДВ, бр. 8 от 26.01.1996 г.)  
• Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната 

среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. ) 
• Наредба №6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 

инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци,. ДВ, 
6р,78/2004г. 

• Наредба №7 от 24.08.2004г. на МОСВ, МРРБ, МЗГ и МЗ, за изискванията на които 
трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на 
отпадъци, ДВ, бр.81/2004г, наричана за краткост по-долу Наредба .№7/2004. 

•  Наредба №8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 
на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци, ДВ, бр. 83/.2004г. 

•  Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния 
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регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите 
обекти и дейности 

• Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр.19/09.03.2004 г.) 
• Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и 

продукти (обн. ДВ, бр.10/04.02.2000 г.) 
• Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на 

забрана или ограничения при търговия и употреба (обн. ДВ, бр.69/17.07.2002г.) 
Почви 

• Закон за опазване на земеделските земи / ДВ 35/1996г., 14 и 26/2000г., 28/2001г./. 
• Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи / ДВ 84/1996г., 

100/1997г., 66/2001г./. 
• Наредба № 2/1998г. за застрояване в земеделски земи / ДВ 48/1998г./. 
• Закон за опазване на почвата от замърсяване /ДВ 113/1999г./. 
• Наредба № 3/1979г. за норми относно допустимо съдържание на вредни вещества в 

почвата / ДВ 36/36/1979г., 5/1996г., 54/1997г., 21/2001г., 39/2002г./. 
• ПМС № 262/2000г. и Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба 

на утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието / ДВ 
101/2000г./. 

• Наредба № 26/1996г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт / ДВ 
89/1996г./. 

• Справочник на съществуващите методики за оценка и прогноза на въздействието 
върху околната среда, МОСВ, PHARE, С., 1997 г., с. 64-86 

Земни недра и биологично разнообразие 

• Закон за подземните богатства / ДВ 23/1999г., 28/2000г., 108/2001г., 47/2002г./. 
• Наредба за Националния геофонд /. ДВ 6/2000г./. 
• Закон за защитените територии, ДВ бр.133/1998, изм и доп. 28/1999;48,78/2000; 

23/2002 
• Закон за биологичното разнообразие, ДВ бр.77/2002 г. 
• Закон за защита на растенията /ДВ 91/1997,90/1999,96/2001г./. 
• Наредба № 1/1993г. за опазване на озеленените площи и декоративната 

растителност / ДВ26/1993г./.  
• Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие, 1993г. 
• Орнитологично важни места в България. БДЗП, 1997г. 
• Регистър на защитените територии, ИАОС 
• Червена книга на НР България., Т. І,  1984. Изд. БАН 
• Bern convention. Council of Europe. 1979 (2000) STE n 

Културно наследство 

• Закон за паметниците на културата и музеите / ДВ 29/1969г., 29/1973г., 36/1979г., 
87/1980г., 102/1981г., 45/1984г., 45/1989г., 10 и 14/1990г./. 

• Наредба № 6/1979г. за използване и представяне на недвижимите паметници на 
културата / ДВ 30/1979г./. 
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• Наредба № 17/1979г. за определяне границите и режима за използване и опазване 
на недвижими паметници на културата извън населените места / ДВ 35/1979г./. 

• Наредба № 26/1996г. за развитието, ползването и управлението на 
автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” / 
ДВ 34/1996г./. 

 
 
Здравен риск 

• Закон за здравето (ДВ бр. 70/04г.) 
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд / ДВ 124/1997г., 86/1999г., 

64/2000г., 92/2000г., 25/2001г., 111/2001г., 18/2003г., 114/2003г./. 
• Наредба № 3/1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински 

прегледи на работниците / ДВ 16/1987г, 65/1991г., 102/1994г./. 
• Наредба № 7/1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване / 
ДВ 88/1999г., 48/2000г., 52/2001г., 43/2003г./. 

• Наредба № 5/1999г. за реда, начина и периодичноста на извършване на оценка на 
риска / ДВ 47/1999г./. 

• Наредба № 7/1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищна среда 
/ ДВ 46/1992г., 46/1994г., 89,101/1996г., 101/1997г., 20/1999г./. 

• Наредба № 3/1996г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, 
хигиена на труда и противопожарна охрана / ДВ 44/1996г./. 

 
При разработването на екологичната оценка е използвана следната 

информационна база: 

1. ПУП  за отреждане на терен за Завод за преработка на  битови отпадъци от района на 

гр.София и Столична Община, Кали-ООД, София, 2006 г 

2. Задание за обхват и съдържание на Подробен Устройствен план на площадка за завод 

за преработка на отпадъци на Столична община- ПСОВ „Кубратово” – Кали-ООД, 

София, 2006 г 

3. Скици – проекти на имота, предмет на инвестиционното предложение  

4. Програма за управление на отпадъците на Столична община, София, .2007г. 

5. Програма за управление на околната среда на Столична община, София, 2004 г. 

6. Писмо от РИОСВ, изх.No 3200-68/24.10.06. за преценяване от  

7.  ЕООД “Водоснабдяване и канализация”, с изх.№ 820/07.03.2006 

8. Писмо от консултации 
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9. Предварителен доклад за ОВОС на Проект за управление на отпадъците на гр. 

София; Сценарий 1: Депониране на битовите отпадъци и утайките от ПСОВ София на 

площадки „Балша” и „Кремиковци-1”  (на хартиен носител); 

10. Предварителен доклад за ОВОС на Проект за управление на отпадъците на гр. София 

; Сценарий 2: Изгаряне на битовите отпадъци, производство на енергия и депониране на 

отпадъците от изгарянето ( на хартиен носител); 

11. Предварителен доклад за ОВОС на Проект за управление на отпадъците на гр. 

София; Сценарий 3 : Изгаряне на битовите отпадъци , производство на енергия и 

депониране на отпадъците от изгарянето съвместно с утайките от ПСОВ (на хартиен 

носител); 

12. Писмо на МОСВ с изх.№ 08-00-53/08.03.2005г. Относно Предложение на Столична 

община за третиране на битовите отпадъци на гр. София  (на хартиен носител); 

13. Писмо №ТП-92-00-48/19.01.2007г. с приложение Заповед №РД-09-50-47/19.01.07г. на 

Главния архитект на София относно проект за Парцеларен план за площадка за 

временно съхранение на ТБО в ПИ 113006 и ПИ 113007, м. Янещица, с. Г. Богров  (на 

хартиен носител); 

14. Заповед № РД-09-01-77/14.03.06г. на Кмета на СО за назначаване на комисия в състав 

за разглеждане на постъпилите до 15.03.06г. в СО инвестиционни предложения за 

изграждане и управление на съоръжения и инсталации за третиране на битови 

отпадъци  /без събиране и транспортиране/- на хартиен носител; 

15. Становище на  инж. Стефка Цекова относно Основните етапи при решаване на 

проблема с трайното третиране на битовите отпадъци; 

16. Доклад №9300297/22.07.2005г. от  Милор Михайлов до Столичен общински съвет  

относно Информация за кризисната ситуация с битовите отпадъци на територията 

на Столична община;   

17. Писмо с изх. № 26-00-908/04.05.2005г. на МОСВ относно третиране на битовите 

отпадъци на гр. София; 

18. Геоложки проучвания на ПСОВ -Кубратово; 
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19.  Писмо изх.№08-00-8408/14.12.2006г. на РИОСВ-София във връзка с  предоставяне на 

информация за емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух в 

района на ПСОВ Кубратово / р-н Сердика/ и  р-н  Кремиковци;; 

20. Писмо от 10.10.2006г. на ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ИНЖЕНЕРНА 

ИНФРАСТРУКТУРА,ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ  с   

приложения: 

-Становище на Постоянната комисия по инженерна инфраструктура, 

водоснабдяване и енергийно планиране до СОС; 

-Информация относно изпълнение на Програмата за управление на 

дейностите по отпадъците на територията на СО; 

- Списък на приоритетните обекти за 2007г. и необходимите суми за 

обезпечаване на дейностите и проектите. 

21. Писмо вх.№26-00-2190/13.04.06г. на  СО с отчет на „Софийска вода” АД относно 

идентификационни карти за образуваните производствени или опасни  отпадъци от 

СПСОВ „Кубратово”; 

22. Доклад №93-00-216/05.06.06г. от Милор Михайлов до СОС относно избор на 

технологично решение за обработка на ТБО на гр. София и Доклад за дейността на 

комисия , съгл. Заповед № РД 09-01-77/14.03.06г. и Заповед №РД-09-01-161/20.04.06г. на 

Кмета на СО; 

23. Решение №74 на СОС от 09.02.2006г.   

24. Проект за решение по ОВОС на ВЕЕС от 25.06.2001г.   

25. Протокол от 27.10.2006г.  за разлепване на обява относно преценяване необходимостта 

от екологична оценка на ПУП на площадки ПСОВ Кубратово, УПИ І-162, с. Г. Богров, 

ПИ № 134001, ЗСК „Кремиковци”, кв. 1 УПИ І, за отреждането им за завод за 

преработка на отпадъци на СО; 

26. Екземпляр от страница на  в. „24 часа” от 29.10.2006г. с поместената обява относно 

преценяване необходимостта от екологична оценка на ПУП на площадки ПСОВ 

Кубратово, УПИ І-162;  ЗСК „Кремиковци”, кв. 1, УПИ І, за отреждането им за завод 

за преработка на отпадъци на СО; 
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27. Писмо № 3200-68/06.11.06г. на СО относно оповестени Решение на РИОСВ-София  

№СО-16-ЕО/2006г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 

оценка на ПУП на площадка на ПСОВ „Кубратово”  за завод за преработка на 

отпадъци и обявата на СО .Приложения : 

28. Информация от Общинска служба по земеделие и гори-гр. Нови Искър за 

разположението на пречиствателна станция за отпадни води- Кубратово. 

29. Протокол от 01.11.2006г. за извършено оповестяване на Решение на РИОСВ (на 

хартиен носител);  

30. Писмо №СО 3200-99/21.11.06г. до РИОСВ-София с искане за предоставяне на 

информация за   качеството на атмосферния въздух за 2005г. ; 

31. Писмо №РД 0700-1143/20.11.2006г. на р-н Сердика с приложен Протокол от 

10.11.2006г. за поставяне на обява за площадка Кубратово; 

32. Писмо №РА-07-00-109/24.11.06г. на Главния архитект на София във връзка с 

инвестиционните намерения на СО за изграждане на площадка за третиране на 

отпадъци и  поискана  информация за изградени обекти подлежащи на здравна 

защита. С приложения : писмо на р-н  „Сердика” №РА-07-00-109/2006г. и писмо на р-

н „Нови Искър” №6602-252/2006г.; 

33. Писмо 32-00-68/06.11.2006г. до Кмета на р-н Сердика относно поместване на обява на 

територията на района; 

34. Писмо №3200-99/21.11.06г. до РИОСВ-София  относно искане за предоставяне на 

информация за емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

района на площадките за 2005г.; 

35. Писмо №32-00-68/26.10.06г. до Кмета на р-н Нови Искър. С Приложения: Писмо на 

РИОСВ –София за преценяване необходимостта от екологична оценка на ПУП на 

площадка на ПСОВ „Кубратово” и Решение №СО-16-ЕО/2006г. на РИОСВ за 

преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка; 

36. Акт №398 за Общинска публична собственост за недвижим имот находящ се в гр. 

София,кв. Бенковски за пречиствателна станция за отпадни води; 
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37. Протокол № N ЕС-Г-149 на Общинския експертен съвет по устройство на територията 

от 06.12.2005г. в изпълнение на Заповед N РД-09-09-42/05.12.2005г. на Кмета на 

Столична община; 

38. Комплексен сравнителен анализ на площадки за оползотворяване и        обезвреждане 

на ТБО на СО-на Гюлеметова ; 

39. Писмо №ТП 07-00-21/15.08.06г. на ДАГ съдържащо Протокол №ЕС-Г-98 на Общински 

експертен съвет по устройство на територията и Проект за ПРЗ за м. пречиствателна 

станция за отпадни води- Кубратово     (на хартиен носител); 

40. Становище на Омбудсмана на Република България относно Кризата с битовите 

отпадъци ; 

41. Писмо №08-0053/27.01.2005г. на МОСВ относно намерения на СО за третиране на 

битовите отпадъци на гр. София  

42. Становища и предложения от проведени консултации на СО с държавни и 

обществени институции и организации. 

 

 

 

 

 

 

1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА И 
ВРЪЗКАТА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

1.1. Основни цели на плана 

Подробният устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на “Завод 
за преработка на битови отпадъци от гр. София” е изработен въз основа на Решение № 74 
от 9.02.2006 г. На Столичния общински съвет /Приложение4/, с което са определени 
площадки за изготвяне на инвестиционни предложения за изграждане на съоръжения 
и/или инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците и са одобрени 
методите на третиране на битовите отпадъци. ПУП на площадката за Завод за 
преработка на отпадъци е изработен като еднофазен проект. Скици на площадката и 
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разположението на площите, които се предвижда да се използват за Завода са дадени в на 
фиг. 1.1.1, 1.1.2 и  Приложение 5. 

 

 

Фиг.1.1.1 – Общ вид на района Кубратово 

 
Фиг.1.1.2 – Сателитна снимка на 
площадката, на която ще се разположи 
Завода за отпадъци. 

 

Основната цел на ПУП-ПРЗ е изграждане на завод за преработване на битови 

отпадъци, с което да се създадат максимално благоприятни условия (инфраструктура и 

градоустройствен статут) за бързо реализиране на Завода и решаване на приоритетен за 

общината проблем.  

 

 

1.2. Връзка на плана с други планове и програми 

Изгражодането на завод за преработване на битовите отпадъци е обект на 

няколкократни проучвания и решения. През 1981 г., въз основа на решение на МС, е 

отреден терен в землището на с. Кубратово за Завод за изгаряне на твърди битови 

отпадъци (ТБО), а през 1986 г. е утвърден ТИД за този обект. По-късно,  периода 1987 г.– 

1989 г. отново широко се обсъжда въпросът за изграждане на завод за изгаряне на ТБО, но 
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поради необходимостта от големи инвестиции и относително малко ежедневно 

количество отпадъци, тази идея е изоставена, въпреки че с решение на МС от 1989 г. се 

определя СНС да започне строителството на завода. 

Настоящият ПУП-ПРЗ за отреждане на терен за Завод за преработка на битови 

отпадъци  съответства и е обвързан с целите и дейностите, описани в Общия устройствен 

план на гр. София, одобрен  през 2006 г.  

ПУП-ПРЗ съответства на Национална стратегия за околна среда/Национален план 

за действие 2000-2006 г. и Национална програма за управление дейностите по 

отпадъците, 2003-2007/  по отношение на управлението на отпадъците, като приоритетен 

е интегрирания подход при решаване на проблема.  Този подход е възприет от Столична 

Община и е в съответствие с одобрената общинска стратегия за управление на 

отпадъците, актуализирана през настоящата година. 

 В  Общинската стратегия за управление на отпадъците са заложени следните цели: 

• Разширяване на разделното събиране на битовите отпадъци 

• Рециклиране на компоненти от битовите отпадъци 

• Използване на енергийния потенциал на битовите отпадъци, като възобновяем 

източник на енергия. 

Общинският съвет прецезира дейностите по горепосочените цели в свое заседание 

от 22.03.2007 г., като одобри стратегията за управление на отпадъците на София, но не е  

определена конкретна технология за обработката им, за периода до 2011 г.. Приемането 

на тази Стратегия позволява общината да кандидатства пред европейските фондове за да 

се осигурят необходимите финансови ресурси за строителството на необходимите 

съоръжения за събиране и преработка на софийските отпадъци. Стратегията за 

управление на битовите отпадъци от април до септември 2007 г.  предвижда  три стъпки: 

• Първата е да се обяви покана - предварително обявление за обществена 

поръчка за “Подготовка на предпроектно проучване и съпътстващи 

документи за проект “Управление на отпадъците на София”.  

• Втората е избор на изпълнител за координация на инвестиционния проект 

за управление на отпадъците на Столична община и на проектите за 

изграждане на отделните съоръжения.  
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• Третата е за избор на изпълнител за изготвянето на анализ на количествата 

и състава на отпадъците на Столична община” (за два различни 

териториални обхвата) в едногодишен период. На този етап са определени 

две площадки за временно съхранение на отпадъци: в землището на село 

Горни Богров и в местността “Садината”, село Яна и двете в район 

Кремиковци;  

Изработени са подробни устройствени планове и до февруари 2007 г. са издадени 

необходимите разрешения за изграждане и експлоатация на площадката в Горни Богров. 

Заповедта за одобряване на ПУП-а на площадката в м. “Садината”, село Яна е обжалвана 

и са прекратени следващи действия. През ноември 2006 г. е направено геодезическо 

заснемане на втори етап, ІІ-ра и ІІІ-та клетки от депото в Суходол, която доказва свободен 

обем от 478 274 куб. м и полезен обем за депониране от 430 477 куб. м. Това означава нови 

18 месеца, а след въвеждането на инсталация за сепариране - общо 23 месеца, пише в 

стратегията. Комплексна екологична оценка доказва, че депото не е опасно, но решение за 

по-нататъшно използуване няма. Поради продължаващи противопоставяния се взема 

решение за балиране и временно съхранение на отпадъците. Поради недостатъчен 

капацитет на площадките за съхранение на балираните отпадъци се стига до решение за 

сключване на договори и транспортиране на 800 000 тона  балирани битови отпадъци от 

София и депонирането им в депата на Карлово и Пловдив. Тази практика не съответства 

на стратегията на общината за управление на отпадъците и се разглежда само като 

временно решение в кризисна ситуация. 

За да постигне своите цели, определени в новата стратегия за управление на 

битовите отпадъци, Столичният общински съвегт гласува възлагането на изготвяне на 

инвестиционни предложения за изграждане на съоръжения и/или инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъците на 4 площадки (ЗСК „Кремиковци”; 

„Хан Богров”; ПСОВ „Кубратово”; „с. Яна”). Одобрени са няколко принципни 

направления за третиране на битовите отпадъци. Изборът на площадка и разработването 

на ПУП е основен етап за развитие на евентуален инвестиционен проект. Проектът за 

управление на отпадъците е включен през декември 2006г. в програмата на JASPERS за 

2007 г.. По тези причини одобряването на площадка или площадки за преработването на 
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битовите отпадъци има ключово значение за реализиране на програмата на общината за 

управление на битовите отпадъци, а така също и за трайното решаване на този проблем 

и постигане на целите на плана за развитие на столицата. Без определяне на конкретни 

площадки за реализиране на инвестиционните намерения на общината за третиране на 

битовите отпадъци не може да се очаква успешно реализиране на търгова процедура за 

избор на технологии и изпълнение на стратегията за управление на битовите отпадъци и 

одобрения план за развитие на столичния град.  

1.3. Характеристика на основните направления за третиране на 

битови отпадъци 

1.3.1.Повторна употреба и рециклиране  

Повторната или многократна употреба и рециклирането са определени като 

приоритетни при управлението на генерираните битови отпадъци. Чрез повторната и 

многократна употреба се постига най-голяма икономия на материални и енергийни 

ресурси, а генерираните емисии се ограничават до минимум. При рециклирането на 

метали, хартия, пластмаси, стъкло и други компоненти също се намаляват разходите на 

традиционни суровинни и енергийни ресурси и понижава генерираните емисии. 

Рециклирането не само намалява разходите по вноса някои природни суровини за 

единица краен продукт, но обикновено води и до значително намалява потреблението на 

вода. При рециклирането на някои от компонентите на битовите отпадъци намаляването 

на въздушните емисии за единица продукция може да достигне 70-95%, като 

същевременно се намали водопотреблението с около 60%, а консумацията на енергия - с 

40-80%. 

Хартията и картонът от гледна точка на техния произход от дървесина, имат 

висока калорична стойност и един от често прилаганите методи на изгаряне позволява да 

се използва енергийния им потенциал, а генерираната пепел позволява да бъдат 

възстановяване минералните хранителни вещества в почвите. При изгарянето на 

хартиени отпадъци намалява генерирането в атмосферата на т.нар. “парникови газове”, в 

сравнение с другите традиционни твърди природни горива. Направените изследвания и 

усвоените практики за рециклиране на хартията показват, че това е направлението при 
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което се постига по-значим ефект по отношение на намаляване на генерираните емисии и 

съхраняването на естествена дървесина т.е . този метод за оползотворяване на този 

компонент на битовите отпадъци в по-голяма степен щади природата. 

Пластмасите се използват широко в ежедневието като опаковки и изискват 

специално отношение от страна на потребителите. За ефективното им рециклиране е 

необходимо след първоначалното сортиране в домакинствата, да бъдат допълнително 

разделяни по видове, тъй като често пъти смесването на различните видове пластмаси 

може да доведе до проблеми при производството на нов продукт, поради различните им 

свойства и състав. 

Възможно е отпадъците да бъдат механично рециклирани, като се произвеждат 

нови изделия с по-ниски качествени показатели или се използуват в смеси със свежи 

традиционни суровини за производството на подобен тип изделия. Химическото 

рециклиране е разграждане до съставящите ги нискомолекулни въглеводородни 

съединения. Обикновено то е свързано с изграждането на сложни и скъпи инсталации. 

Високата калорична стойност на пластмасовите компоненти на отпадъците определят 

техния потенциал за производството на топло- и електроенергия. Наличието на хлор в 

някои от тях изискват прилагането на подходящи технологии и методи за пречистване на 

генерираните газови емисии. 

Стъкло. Стъклото е широко използвано още от древни времена. То е инертен 

материал, който се рециклира напълно, т.е. от 100 kg отпадъчно стъкло се произвеждат 

100 kg нов продукт, който удовлетворява санитарно-хигиенните изисквания и може да се 

рециклира приблизително 2000 пъти. Държави, които са постигнали голям напредък по 

отношение рециклирането на стъкло са например Англия, Германия, Франция, Италия, 

Холандия и Швеция (UK-35%; EU-60% приблизително). 

Голямо количество от произвежданото стъкло се използва в домакинствата – 

готварски принадлежности, бутилки за многократна употреба  и други стъклени 

опаковки за съхранение на различни продукти, бутилки от напитки. Тези бутилки могат 

да бъдат връщани, измивани и многократно използвани. Схемата за многократна 

употреба на стъклените бутилки е икономически изгодна в по-малките населени места и 
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при добра политика могат да се намалят разходите и замърсяването на въздуха при 

транспортирането до мястото на пълнене. 

В Швеция и Япония за голяма част от пуснатите на пазара стъклени опаковки е 

въведена висока депозитна система, която стимулира потребителите да връщат празните 

опаковки. Депозитите следва да бъдат достатъчно високи, за да стимулират връщането на 

бутилките, но това от своя стана влияе отрицателно върху крайната цена на продукта. 

В България има изградени достатъчен брой предприятия за рециклиране на 

стъклени отпадъци. Такива например са “СТИНД”АД - гр.София, “Дружба”АД - 

гр.Пловдив, “РУБИН”АД - гр. Плевен, “ИНТЕРИОР ГЛАС”ЕАД - гр. Елена, 

“БЕЛОПАЛ”АД - гр. Белослав, “СИНЕКС” - гр. Сливен, “НОВО СТЪКЛО” - гр. Нови 

пазар, “СЕРРЕС ГЛАС” - гр. Нови пазар. 

 

 

 

1.3.2. Управление на биоразградимите отпадъци. Компостиране 

През 1999 г. страните от Европейския съюз приеха Директива 1999/31 ЕС за 

депониране на отпадъци, която поставя конкретни изисквания за постепенно намаляване 

на депонираните количества на биоразградимите компоненти от битовите отпадъци. 

Това изискване е отбелязано и в общинската стратегия за управление на битовите 

отпадъци. Причината за това е, че когато тези компоненти на битовите отпадъци се 

депонират се създават условия за тяхното биоразграждане, при което се генерират газови 

емисии, предизвикващи глобалното изменение на климата или т.нар. парников ефект 

/предимно метан и въглероден диоксид/ и инфилтрат от обикновено също замърсени 

води. Повечето страни членки на Европейския съюз са разработили национални 

стратегии за намаляване количеството на биоразградимите отпадъци. Тези стратегии 

включват интегриран пакет от мерки за разделно събиране на този вид отпадъци, 

централизирани съоръжения за компостиране, техники и практики за домашно 

компостиране, както и усилия за създаване на пазари за компост и други крайни 

продукти. 
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Основните алтернативи на депонирането за третиране на биоразградимите 

отпадъци са анаеробно третиране, механично-биологично третиране и компостиране. 

Анаеробно третиране. При този метод отпадъците се подлагат на анаеробна 

ферментация – процес, който се извършва в отсъствие на кислород. Сложните 

въглеводороди се разграждат и се превръщат в междинни вторични продукти, при което 

се освобождава метан и въглероден диоксид. Отделеният метан при големи съоръжения 

се оползотворява като гориво за отопление на жилищни сгради или за автомобили. 

Механично-биологично третиране. Целта на това третиране е намаляване на 

обема на отпадъците и тяхното стабилизиране, с цел предотвратяване образуването на 

парникови газове при тяхното следващо депониране. С този метод се третират главно 

смесени битови отпадъци, които не са разделно събрани. 

Компостиране. Компостирането е процес на преработка на материали от 

растителен произход, извършван с помощта на различни групи организми. Скоростта на 

разлагане на отпадъците зависи от редица фактори, като условно процесът може да бъде 

разделен на три етапа: разграждане, превръщане, узряване. За получаване на 

висококачествен компост е необходимо предварително сортиране, като идеалният случай 

е разделяне на отпадъците в непосредствена близост до източника им – в домакинствата. 

В инсталациите за компостиране, където постъпват смесени отпадъци, се налага те да се 

обработват, за да се получи по-подходяща за тази цел смес. 

В България е предвидено изграждането на три промишлени инсталации за 

компостиране на отпадъците, както и разрастване на практиката за фамилно 

компостиране. През 2001 г. в община Велинград започна първият проект за домашно 

компостиране в пластмасови контейнери, а в рамките на Столичната община такъв 

проект се реализира в Нови Искър. 

1.3.3. Енергия от отпадъци 

В потока от битови отпадъци се съдържа около една трета от енергийния 

потенциал на същото количество въглища. Както от икономическа, така и от екологична 

гладна точка е разумно да се оползотворява енергията на онази част от битовите 

отпадъци, която не може да бъде рециклирана. Количествата твърди битови отпадъци, 

които се създават годишно в Европа, биха могли да задоволят част от енергийните 
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потребности на континента. Понастоящем съществува тенденция в ЕС за включване на 

битовите отпадъци към възобновяемите източници на енергия. 

Методите за оползотворяване на енергията от отпадъци са: 

● анаеробно разграждане (гниене) 

● изгаряне 

● оползотворяване на метан от депата 

● пиролиза и газификация 

Анаеробно гниене. Анаеробното гниене се прилага за утайки от пречиствателни 

станции за отпадъчни води и за отпадъчни продукти от земеделието. Органичните 

отпадъци с високо съдържание на влага се третират в биореактори, където естественият 

процес на гниене се ускорява. Добивът на газ и намаляването на общия обем на 

отпадъците зависи от редица фактори, от които най важни са влагосъдържанието и 

температурата.  В този случай може да се постигне пълно улавяне и използване на 

отделения газ като енергиен носител за топлоенергие или електроенергия.  

Изгаряне. Съществуват два основни подхода при прилагане на изгаряне на 

отпадъците с оползотворяване на енергията: 

• Изгаряне без предварително сортиране по вид (известно като общо 

изгаряне) 

• Изгаряне само на сепарирани горими компоненти от битовите отпадъци, 

които обикновено предварително се подсушават за постигане на по-висока 

калоричност 

Битовите отпадъци се доставят до съоръжението за изгаряне и се третират в пещни 

агрегати, работещи на различен принцип и при различни температурни режим. Най-

често температурата е от 850°С до 1250 С, но в редица случаи температурите могат да 

бъдат и по-високи. В САЩ много често се прилага съвместно изгаряне на битови 

отпадъци с природен газ, а в други случаи в смеси и с въглища. Топлинното съдържание 

на генерираните газове позволява получаването на пара с необходимите показатели за 

производство на електроенергия. Модерните съоръжения за получаване на енергия от 

отпадъци разполагат със сложни системи за пречистване на газовете, с които се 

контролира разпространението на вредни вещества в атмосферата. 
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Пиролиза и газификация. Чрез тези два типа процеси химичните съединения, 

съдържащи се в отпадъците, се разграждат до течни и газообразни горива. При 

пиролизата протича разлагане на сложните химични съединения до една или повече по-

прости субстанции при висока температура и отсъствие на кислород. Газификацията е 

метод за получаване на газ или течни въглеводородни горива, използван в практиката 

при третирането на каменни въглища. Тези технологии се очаква да намерят по-широко 

приложение при третирането и на някои от компонентите на битовите отпадъци, но 

засега приложението им е огпаничено. 

1.3.4. Депониране 

В резултат на жизнената дейност на хората, от промишлената дейност, при 

строителство и разрушаването на сгради се образуват отпадъци. При неправилно 

управление на тези отпадъци съществува риск за околната среда и човешкото здраве. За 

ограничаване в максимална степен на този риск се извършват различни форми на 

третиране на отпадъците, в това число обезвреждане. Основен метод, практикуван в 

нашата страна, е депонирането. В зависимост от вида депонирани отпадъци, 

съоръженията (депата), се разделят на следните класове: 

● депа за опасни отпадъци; 

● депа за неопасни отпадъци; 

● депа за инертни отпадъци. 

За депониране се приемат отпадъци, за които се знае състава и свойствата им; 

способността за излугване; промяна в състоянието им в дългосрочен аспект. Процедурата 

за приемане на отпадъците включва: 

→ представяне на съответната документация от притежателя на отпадъците, 

удостоверяваща вида им; 

→ извършване на входящ контрол от оператора на депото; 

→ вписване в отчетната книга на количествата и свойствата на приетите за 

депониране отпадъци; 

→ писмено потвърждение на оператора за приемането на отпадъците; 

→ уведомяване от страна на оператора на компетентния орган при отказ за 

приемане на отпадъци. 
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Депонирането на битовите отпадъци води до генериране на емисии за дълъг 

период от време и загуба на материални и енергийни ресурси, което налага 

предприемане на мерки за минимизиране на тяхното депониране. Това се постига чрез 

въвеждане на системите за разделно събиране на битовите отпадъци и прилагане в най-

голяма степен на възможностите за повторна употреба, рециклиране или използуване на 

енергийния ресурс на отпадъците. Тези добри практики за съжаление в страната се 

прилагат ограничено, въпреки полаганите усилия в последно време и това налага 

прилагането на технологии за сепариране и оползотворяване на отделни компоненти от 

битовите отпадъци преди прилагането на депонирането. Този подход е използуван и при 

разработването на предложения за екологична оценка ПУП. Практикуваното в страната 

депониране без предварително сепариране и оползотворяване на отделни компоненти от 

битовите отпадъци, не съответствува на духа на нормативните документи за управление 

на отпадъците и не е в съответствие с добрите практики от други страни в ЕС, където явно 

се установява тенденция за минимизиране на количеството на депонираните компоненти 

от битовите отпадъци, чрез максимално използуване на възможностите за повторна 

употреба, рециклиране, оползотворяване на енергийния капацитет и приложение на 

минералните компоненти в строителството. Новата общинска стратегия за управление на 

битовите отпадъци отчита приоритетите, въведени с новата нормативна уредба в ЕС и 

следва препоръките от ръководството на МОСВ за предварителното третиране на 

отпадъците преди депонирането и в тази връзка приоритетни действия се предвиждат по 

разделното събиране и оползотворяване на част от компонентите на битовиет отпадъци.  

 

1.3.5. Управление на отпадъците от лечебните заведения 

Екологосъобразното управление на опасните отпадъци от лечебните заведения е 

от голямо значение, с оглед предотвратяване и ограничаване на вредното въздействие на 

тези отпадъци върху човешкото здраве и околната среда. Тези отпадъци се класифицират 

като опасни въз основа на едно или комбинация от свойства и прилагането на депониране 

не е най-добрата практика за тяхното третиране. Основните ефективни методи за 

третиране на този тип опасни отпадъци са: 

- изгаряне 
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- автоклавиране /хидротермично третиране/ 

- плазмено, микровълново или друго лъчево третиране 

- физикохимично третиране. 

 

Изгаряне. Изгарянето е един от основните методи, прилагани за обезвреждане на 

опасни отпадъци и от промишлеността. При високотемпературно окисление 

органичните съединения се превръщат в газообразни оксиди, главно въглероден диоксид 

и водни пари. Неорганичните съединения се минерализират и се превръщат в пепел, 

освен, ако не преминат в димните газове. Чрез изгарянето може да бъде постигнато 

унищожаване на патогенните микроорганизми; намаляване на обема и количеството на 

отпадъците; ограничаване на потенциалните опасности, свързани с отпадъците; 

привеждане на остатъчните количества във форма, подходяща за депониране; използване 

на отделената топлина. 

През септември 2003 г. с помощта на Датската агенция по опазване на околната 

среда (DEPA), в София беше пусната в действие първата в страната инсталация за 

изгаряне на болнични отпадъци с оползотворяване на енергията. Съоръжението е с 

капацитет 400 kg/h твърди отпадъци и 100 dm3 течни отпадъци и е включено към 

топлопреносната мрежа за топла вода на болницата. През 2004 г. с финансовата и 

техническата подкрепа на DEPA и Държавния секретариат по икономическите въпроси 

(SECO) стартираха проекти за изграждане на регионални инсталации за изгаряне на 

опасни болнични отпадъци в гр. Варна, гр. Пловдив. В Лукойл Нефтохим Бургас 

функционират две инсталации, изгарящи производствени отпадъци на предприятието. 

 Автоклавиране.При обработка в автоклав болничните отпадъци се подлагат на 

въздействието на наситена пара (стерилизация) под налягане. Към приборите и 

индикаторите, които измерват и регистрират основните експлоатационни параметри 

(напр. температура, вакуум, налягане), в партидите отпадъци трябва да бъде поставян 

биологичен или химичен индикатор, показващ достигането на необходимите условия за 

стерилизация. Автоклавирането е един алтернативен метод за намаляване на влагата и 

обема на отпадъците. Ако остатъкът от обработката не бъде третиран по подходящ начин 
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е възможно протичане на вторични биохимични превръщания, които да доведат и до 

негативни въздействия върху околната среда и хората. 

 Плазмено и Микровълново третиране. Плазменото третиране позволява 

третирането на отпадъците да се извършва при високи температури (6000-10000 ⁰С, като в 

сърцевината на факела температурата може да достигне 16000⁰С), което води до 

разграждане на опасните компоненти в отпадъците. За реализиране на методите се 

налага използуването на различен тип специфично оборудване и съоръжения, което 

определя влиянието върху цената на обработването. Методът на микровълновата 

дезинфекция се изразява в подлагане на отпадъците под действие на високоенергийно 

електромагнитно поле. Това провокира течността в отпадъка, както и течния клетъчен 

материал на микроорганизмите, да осцилират с висока честота, да се загряват бързо и 

това причинява разрушаване на всички инфекциозни микроорганизми, съдържащи се в 

болничните отпадъци. Този процес се извършва в затворени контейнери при атмосферно 

налягане и температури под нормалната точка на кипене на водата. 

 Физикохимично третиране. При този подход отпадъците се обработват с 

химични вещества, които притежават антимикробни свойства. Съществува риск 

използваните реагенти да не обезвредят определени микроорганизми, например спори, 

някои гъбички и вируси. Ето защо често те се интегрират и с термично третиране. 

След въвеждане на изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, в 

българското законодателство също се въведе забрана за депониране на инфекциозни 

отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване. Тези разпоредби налагат 

отделно третиране на опасните отпадъци от лечебните заведения и недопускане смесване 

с битови отпадъци.  

1.4. Кратка характеристика на направените предложения за 

третиране на битовите отпадъци на Софийска община 

Методите на третиране на отпадъците определят тяхното въздействие върху 

състоянието на околната среда и здравето на хората. Направените предложения досега 

включват различни цели и техники, голяма част от които предвиждат оползотворяване на 

енергията от отпадъците, рециклиране и депониране, както и развитие и разширяване на 
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мониторинга и контрола. По-долу са представени съществените данни в направените 

предложения и анализ на предимствата и недостатъците на всяко предложение с цел 

запознаване на обществеността с  възможностите на предложените начини на третиране.. 

 

1.4.1. Предложение от Energieplan – Bulgaria EOOD 

В писмо от 21.01.2005 г. се изразява интерес към проект за изгаряне на отпадъци. 

Фирмата посочва своя опит в реализацията на подобен тип проекти, но не не представя 

ясно предложение за технологично решение. 

 

1.4.2. Предложение от European Thermo Technology Ltd  

Предложение за построяване на завод Термо Мастер Марк ІІІ – отнася се до 

преработка на органични отпадъци. Покрива 35% от генерирания отпадък. Посочени са 

следните предимства: 

▲ Технологията е екологосъобразна – крайният продукт е предназначен за 

наторяване; 

▲ Решава въпроса с биоразградимите отпадъци. 

Недостатъци: 

▼ Не предлага цялостно решение на въпроса; 

▼ Остава необходимост от третирането на останалите 65%. 

 

1.4.3. Фирмено предложение за завод за преработка на БО 

Предложението е за такъв завод, който да позволява разделяне на 

рециклируеми и оползотворяеми компоненти от отпадъците, както следва: 

� хартия и картон; 

� метали – разделно по цветове; 

� пластмаси – разделно по видове; 

� тетрапак; 

� компост 

� инертен остатък. 
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В предложението се посочват някои от недостатъците на други методи и се 

посочват предимствата на компоста и ползите от реализацията на такъв проект. 

Предимства: 

▲ удължава се експлоатационният срок на депата; 

▲ решава проблема с биоразградимите компоненти от отпадъците, ако няма 

опасни вещества в тях; 

▲ няма необходимост от разделно събиране; 

▲ създава 30 нови работни места. 

Недостатъци: 

▼ Твърдението, че се достига 85% оползотворяване е съмнително, тъй като 

това се определя и от морфологичния съста на битовите отпадъци; 

▼ не решава изцяло проблема; 

▼ себестойността не е доказана; 

▼ не е ясен размера на капиталните вложения и експоатационните разходи. 

 

1.4.4. Предложение от Kimpex 2000 Ltd 

Предложението е за завод за преработка на битовите отпадъци (БО) съвместно с 

утайките от Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 943 t.t/year. 

Предложението всъщност е за инсталация за изгаряне на отпадъци с оползотворяване на 

топлината и ко-генерация. Срокът на доставка е 16 месеца, стойност 44,5 М U$D. Посочва 

се, че KIMPEX 2000 ще се обедини с Taiwan CICI Corp. Предложението е капацитет от  

1000 тона на ден. Състои се от приемна част, пещи за изгаряне, енергиен блок съоръжен с 

парогенератори и турбини за производство на електроенергия, съоръжения за 

пречистване на въздуха. Обявените капиталови вложения са в размер на  66 милиона U$D. 

Предимства: 

▲  пълно обеззаразяване на отпадъците; 

▲  икономия на топлинно-енергийни ресурси; 

▲ относително по-малки размери на площадката. 

Недостатъци: 

▼ не решава 100% проблема; 
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▼ генерираният отпадък е опасен; 

▼ възможност за генериране на въздушни емисии. 

 

1.4.5. Предложение от Comimpex, Гърция. 

Предложение за третиране на БО чрез пиролиза Системата се състои от дробилки, 

Bal-Pac термичен конвектор, термичен окислител, брикетираща инсталация и 

парогенератори и турбини за производство на електроенергия. Не е представена 

стойност. 

Предимства: 

▲  разгражда БО на газ и овъглена пепел; 

▲  по-малки  газови потоци (ниски концентрации NOx); 

▲  няма токсични емисии във въздуха (диоксини и фурани); 

▲  твърд остатък - нетоксичен; 

▲  90 – 95 % редукция на обема; 

▲  произвежда енергия; 

▲  обикновено не се налагат допълнителни пречистващи съоръжения; 

Недостатъци: 

▼ няма цена и себестойност; 

▼ сложна технология; 

▼ необходим е високо-квалифициран персонал. 

 

1.4.6. Предложение от Consulting fur Umwelt und Finanzdienstleistungen, 

Германия. 

Предложение за преработка на БО чрез система OXALOR. Изтъкнати са 

предимствата спрямо депониране и изгаряне, но липсва техническо описание. В текста се 

говори за приложена схема на процеса, но такава отсъства от представения материал. 

Същността на метода се заключаав в третиране на битовите отпадъци с негасена вар, при 

което се алкализира системата и преустановяват биоактивните субстанции. Редица 

компоненти се разграждат. Основен проблем за прилагането на технологията е 

оползотворяването на получение твърд материал. 
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1.4.7. Предложение от ASSA International, Israel. 

Предлага се третиране на БО по метода ARROW BIO, система която се прилага в 

Тел Авив. Не е направено техническо описание. Излагат се общи ползи от технологията. 

Иска се цена от 50 EUR/t. Необходимата площ е 40 dka. Твърди се, че няма емисии, 

произвежда се биогаз, респективно електроенергия. 

 

1.4.8. Предложение от North American – Bulgarian Chamber of Commerce -

/MSA AVER. 

Предлага се концепция Waste – X. Твърди се, че е абсолютно иновационна. Няма 

техническо описание, а само представяне на предимства и визия за бъдещето. 

 

1.4.9. Предложение от Mикс ПС ООД 

Предложение за балиране и временно съхранение на площадката за ЗСК – 

Кремиковци. 

 

1.4.10. Предложение от REMKO – B Ltd. 

Предложението за балиране и пакетиране на отпадъци по система Power Pack. 

 

1.4.11. Предложение от фирма A.S.A.; Австрия 

Представя опита на фирмата в областта на отпадъците в Австрия и Източна 

Европа. 

 

1.4.12. Предложение от „Лева Груп” ООД до Валентин Захариев, 

Кремиковци АД с копие до СО – вх.№ 26.00 – 3448/30.09.2004г. 

Предложението е за инсталация за преработка на БО в партньорство с РООП – 

Русия. Твърди се, че в Русия има такива заводи и в още 20 страни от ОНД. Не е посочено 

къде са тези заводи. Технологията се базира на пиролиза и газификация на отпадъците. В 

завода се предвиждат следните цехове: Подготовка и приемане на БО, Пиролиза, 
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Производство на строителни материали, Водоподготовка, Моторно гориво и 

Полифункционална катализа. Общата стойност е 7 милиона USD. 

 

 

Предимства: 

▲ пълно обеззаразяване на отпадъците; 

▲ икономия на топлинно-енергични ресурси; 

▲ относително по-малки размери на площадката; 

▲ получаване на течно гориво и горивни газове. 

Недостатъци: 

▼ капиталовите вложения са подозрително ниски; 

▼ не е посочено точното местоположение на реализираните проекти; 

▼ сложна технология. 

 

1.4.13. Предложение от адвокат Raymond Busch за сътрудничество със 

СО в областта на БО. 

Предлага се посредничество от страна на адвоката Busch за сътрудничество с 

американски фирми. 

 

1.4.14. Предложение от Intercontinental Utilities Group PLC. 

Предложението е в партньорство с още 4 фирми – две от Обединеното кралство, 

една от Дания и една от Германия. Предложението е за инсталация, която ще произвежда 

електроенергия от БО. Предложена е структура на проекта като BOT (строителство, 

експлоатация и прехвърляне на собствеността), т.е. типичен публично – частен проект. Не 

е представена техническа документация, описваща по какъв начин ще се получи 

трансформирането на отпадъците в енергия. 

 

1.4.15. Предложение от Консорциум „CPSD” 

Консорциумът включва следните фирми: TECSEM s.a., PMU ISC, DIADA Ltd., 

CoGen Engineering Ltd. Заявява се намерение за участие при решаване проблемите с БО и 
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се поставят редица въпроси към Столична община за уточняване параметрите на 

евентуалната оферта. 

 

1.4.16. Предложение за Biospfere Process 

Предложението е анонимно /няма точен адресант/, но източникът е от 

Обединеното кралство. Предлага се процес, включващ сепариране на БО и отделяне на 

метали и пластмаси. Формира се органичен компост, които се подгрява с остатъчна 

топлина до много висока температура при отсъствие на кислород, което предотвратява 

изгаряне и отделяне на димни газове и миризми, и трансформира отпадъка в пара и 

други газове, които задействат турбина за производство на електроенергия. Останалата 

част от отпадъците се превръща във фракциониран прах (шлака), който може да се 

използва в строителството или да служи за производство на цимент. 

Предимства: 

▲  няма емисии към околната среда ( ОС ); 

▲ оползотворява енергията в БО; 

▲ източник на  ел. енергия; 

Недостатъци: 

→ годна е за преработка до 65 000 t/year 

→ не е посочено къде има работещи такива; 

→ няма посочена цена и себестойност. 

 

1.4.17. Предложение от Посолството на Република Унгария. 

Писмо от унгарския Търговски съветник за прилагане на унгарският опит в 

третирането на отпадъците, чрез използване на енергията на биогаза. Препоръчва се 

унгарската фирма Bio – Genesis Kornyuezetvedelmi Kft. Няма подробно представено 

техническо решение за извършване на третирането на битовите отпадъци. 

 

1.4.18. Предложение от Proambiente S.I., Испания. 

Предложение за лансиране на тяхната технология, която не е описана. 
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1.4.19. Предложение от “Мегакор” АД 

Предлага се балиране и пакетиране на БО на площадката на “Верила” АД. 

 

1.4.20. Предложение от Инфра системс България ООД 

Материалът е изцяло на немски, преводът му е представен като отделно 

предложение под номер 33 в документацията на Столична община. Няма ясни 

параметри на предложението 

 

1.4.21. Предложение от Северно Американско – Българска търговска 

Камара. 

Предлага се термична обработка с прегрята пара без изгаряне. Не са посочени 

технологични детайли. Всъщност става дума за автоклавиране. Стойността на завода е 100 

милиона EUR, със стойност на тон обработен отпадък - 20 EUR/t. Данните не са 

достатъчни за определяне на предимства и недостатъци. 

1.4.22. Предложение от Group International Ltd Sofia. 

Предлага се реализация на Санитарно-екологичен производствен комплекс 

(СЕПК). Твърди се, че технологията е напълно безотпадъчна, но не се обяснява как точно 

се третират отпадъците. Посочена е цена за обработка на тон отпадъци от 10 USD за тон. 

 

1.4.23. Предложение от Gredinvest International Corporate Finance, Malta. 

Предложението е изцяло финансово за финансиране на проект за БО на София на 

стойност 50 000 000 USD. 

 

1.4.24. Преоложение от Hesselbach. 

Представено е и техническо предложение, базирано на процес Alpha.con, който е 

термичен по своята същност. Третирането включва сортиране, подготовка на горивото, 

термичен реактор с капацитет 50 t/h, а стойността на тон преработен отпадък е по-малка от 

80 EUR. Твърд отпадък остава около 5 %. 

Предимства: 

→ висока степен на разграждане на отпадъка; 
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→ производство на ел. енергия; 

→ пълно обеззаразяване на отпадъците. 

Недостатъци: 

→ не е посочено има ли изградена такава инсталация; 

→ високи есплоатационни разходи; 

→ сложна технология. 

 

1.4.25. Предложение от Sterecycle Clean Recycling Technology. 

Предлаганият процес се базира на стерилизация на БО, разделяне  и 

последваща обработка на органичната част на отпадъците – промивка на 

целулозната част, анаеробно разграждане, газификация, брикетиране. 

Преработва се 90 % от отпадъците. Останалите следва да се депонират. При 

капацитет от 182 000 t/year, стойността на инсталацията е 22 000 000 ₤. 

Предимства 

→ решава въпроса с относително висок процент; 

→ предлага оползотворяване на доста компоненти; 

→ произвежда енергия. 

 

Недостатъци: 

→ има само пилотна инсталация; 

→ процесът е силно зависим от органичното съдържание на отпадъците; 

→ изисква квалифициран персонал за експлоатация. 

 

1.4.26. Предложение от “Алфатекс Л” ЕАД 

Предложението е за временно оползотворяване на отпадъци. Предложението е за 

балиране и пакетиране на отпадъците при цена 1t отпадъци от 25 EUR. 

 

1.4.27. Предложение от Globochem Ltd. 
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Предлага се инсталация за разделяне на отпадъци на италианската фирма ТРА 

TRITURATORI. Отпадъците най-общо се разделят на неорганична част и на органична 

част. Неорганичните се делят на метали и инертни. Инертният материал може да се 

използва или депонира. Органичната част участва при производството на еко-бали, може 

да се използва за изгаряне или складиране. По същество процесът представлява вид 

балиране с разделяне на съставките. 

 

1.4.28. Предложение от “Екоел – 6” ООД. 

Предлага се балиране, пакетиране и временно съхранение на две площадки – 

Обеля и Илиянци. 

 

1.4.29. Предложение от Bencon Technologies Gm6H 

Предлага се техническо предложение на фирмата Seghers Keppel Group, Белгия, за 

завод за преработка на отпадъци. Представлява високо температурно изгаряне с 

производство на електроенергия. Усъвършенствана класическа система за изгаряне. 

Предимства: 

→ пълно обеззаразяване на отпадъците; 

→ икономия на топлинно – енергични ресурси; 

→ относително по-малки размери на площадката. 

Недостатъци: 

→ не решава 100% проблема; 

→ генерираният отпадък е опасен; 

→ възможност от изпускане на въздушни емисии. 

 

 

1.4.30. Предложение от ONYX, Франция. 

Фирмата изразява желание да участва в търга за третиране на БО на София. 

Същата работи в 48 страни по света. 

 

1.4.31. Предложение от Infea System GmbH. 
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Представена е концепция, но тя не засяга конкретна технология, а разглежда 

общите принципи на управлението на БО на София. 

 

1.4.32. Предложение от Центъра за иновации и технологичен 

трансфер, България. 

Предложение за използване на технологиите на Value Exchange Gm bH, 

Швейцария. Предлага се пиролизно разграждане на отпадъците, но техническото 

описание е бедно. Стойност на инвестицията при 1000 t/day е 63 000 000 EUR, или 

съоръжение за производство на дизел от БО. 

 

1.4.33. Предложение от WIND – POWER INVEST s. a. r. i 

Предлагат изграждане на инсталация за изгаряне на отпадъци, каквато фирмата 

има дейсвуваща във Виена. 

 

1.4.34. Предложение от Fichtner Consulting Engineers Limited 

С писмо потвърждават, че познават добре Intercontinental Vtilities Group PLC, както 

и тяхната инсталация в Кливлънд, Англия и потвърждават, че такава инсталация отговаря 

на всички съвременни екологични изисквания. Няма технически данни. 

 

1.4.35. Предложение от Blue Planet AG, Швейцария 

Приложено е техническо описание на система Ecocycling за солидификация на БО. 

Системата има много широк спектър на действие и се базира на химически реагент, 

който се внася в раздробените отпадъци и в резултат на химическа реакция БО се 

минерализират и солидифицират. Полученият материал се нарича СМ 500 (Ceramic 

Matrix 500). Той е изкуствено получен инертен материал и може да се реализира като 

строителен материал, като суровина в циментовата промишленост, или като филтърен 

пълнеж. В краен случай може да се депонира, но е напълно безвреден. 

Предимства: 

▲ екологосъобразна инсталация 

▲ много проста за експлоатация 
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▲ преработва 100 % отпадъка 

▲ позволява пълно оползотворяване 

▲ широк спектър на приложение не само за БО 

Недостатъци: 

▼ зависимост от доставката на химични реагенти 

▼ не е посочено къде има работещи инсталации по тази технология 

 

1.4.36. Предложение от Италианското посолство 

Писмо от Търговския представител на Италианския институт за международна 

търговия към Министерството на икономиката. Прилага се представяне на италианската 

фирма Ambiente s.c.r.l., като потенциален участник в процеса по решаване на проблема с 

отпадъците на София. 

 

1.4.37. Предложение от проф. д-р инж. Хр. Христов 

Предлага се инсталация за механична обработка с капацитет 50 t/h. Според 

автора инсталацията е в състояние да обработи 85 % от отпадъците, по начин 

позволяващ тяхното рециклиране и оползотворяване и 15 % следва да се 

депонират. Системата включва поредица от сепаратори от различен тип. 

Стойността й е около 130 000 000 лева. Предложението е изцяло авторско. Такава 

инсталация не е реализирана досега. 

 

1.4.38. Предложение от GE. S.E. N. U. S. p. A. 

Приложено е представянето на италианската фирма GE. SE. NU. и нейният опит в 

отпадъците.  

 

1.4.39. Предложение от ZAUNER GROUP, Австрия 

Една папка, съдържаща презентация и списък с проекти, осъществени от 

фирмата – 43 за инсталации за изгаряне за последните 10 години. 
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1.4.40. Предложение от BIOSPHERE Development Corporation 

Представлява превод от английски, представящ Biosphere Process, който е патент 

на фирмата. Става въпрос за разграждане на БО с получаване на пепел и газ, който се 

ползва за производство на електроенергия. Пепелта може да се използва в 

строителството, или като суровина в циментовата промишленост. При процеса като 

страничен продукт се получава голямо количество чиста вода - 20 m3/h = 175 200 m3/year. 

Предимства: 

▲ високо екологична инсталация 

▲ решава 100 % проблема 

Недостатъци: 

▼ сложна технология 

▼ изисква висококвалифициран персонал 

▼ няма данни къде е приложена. 

 

1.4.41. Предложение от WET Systems 

Предлага се процес на обработка на БО, при който се образуват блокове – 

гориво за конвенционални котли и около 10 – 15 % стерилен материал за 

депониране. Процесът се базира на промиване и стерилизация. 

Предимства: 

▲ екологосъобразен – няма емисии 

▲ горивните блокове замърсяват по-малко от обикновенните въглища 

Недостатъци: 

▼ не решава 100 % проблема 

▼ изисква котли на твърдо гориво 

▼ не е посочено къде функционира такава система  

 

1.4.42. Предложение от ЧДК Прага ДИЗ 

 Предлага се инсталация за пакетиране. 
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1.4.43. Предложение от Line Power Engeneering Ltd. 

Представя се от норвежката фирма чрез представителството си в Швейцария. 

Същността на основното третиране е термохимичнос използуване на енергията на 

битовите отпадъци. Извършва се газификация при ниско налягане. Има изградени 

действуващи промишлени инсталации - с капацитет от 200000 тона годишно във 

Варшава, Полша. Необходими инвестиционни ресурси – 80000000 евро. 

Предимства: 

▲ пълно обеззаразяване на отпадъците 

▲ икономия на топлинно-енергични ресурси 

▲ относително по-малки размери на площадката 

Недостатъци: 

▼ изисква квалифициран персонал за експлоатация 

▼ относително висока стойност 

▼ сложна технология 

 

1.4.44. Предложение от “Константин Божилов” ЕООД, Варна  

Предлага се инсталация за преработка на отпадъци с производство на 

електроенергия. Технологията е предложена от американската компания Life Energy, но 

всъщност е основана на процеса Biosphere, който вече е описан в Предложение  1.4.42. 

 

1.4.45. Плазмена технология - предложение на “REMCO – B” Ltd. 

BULGARIA 

Необходимостта от разработване на тази нова технология се определя от наличието на 

сериозни недостатъци в досега съществуващите технологии, които в една или друга форма са на 

базата на изгарянето. 

В основата на системата за Плазмено преобразуване (СПП) е генерирането на постоянна 

електрическа дъга в плазмен факел, чрез която се пренася огромно количество енергия върху 

отпадъците. По този начин се предизвиква молекулна дисоциация и необратимото им разграждане. 

Посредством високотемпературната плазма в реактора, веществата съдържащи се в отпадъците се 

разпадат до атоми, йони и електрони. Като резултат, на изхода на СПП се получават черен 

стъкловиден обсидианит и “синтез газ” – смес основно въглерод и въглероден оксид и малки 
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количества азот, въглероден диоксид, въглеводороди. Това не е процес на горене, защото се 

провежда в редукционна среда. Получените газове са стока, предназначена за пазара със 

съответната им стойност. Инсталацията няма комин, защото не се нуждае от него. Системата за 

плазмено Преобразуване има огромно предимство в сравнение с други системи, защото е гъвкава 

спрямо потока от отпадъци за преработка. Няма изисквания към химическия им състав, за да се 

настройват технологичните параметри. Отпадъците могат да не бъдат сортирани (въпреки, че 

някои от тях могат да се сортират с цел рециклиране преди преработка, с което може да подобри 

финансовия резултат). СПП може да преработва отпадъци в твърда, течна или газообразна форма, 

отделно или едновременно. 

 

 

Фиг. 1.4.1. Последователност на процесите в СПП 

 

Процесът СПП включва пет технологични модула: 

Захранване – отпадъците се подават в плазмения реактор; 

Дисоциация – отпадъците са подложени на висока температура и се 

преобразуват в синтез газ посредством молекулна дисоциация; 

Охлаждане – Плазмено преобразуваният газ (ППГ) се охлажда с 

оползотворяване на топлината; 

Филтрация – охладеният ППГ се филтрира, за да се отделят на останалите 

фини прахови частици; 

Неутрализация – всякакви следи от киселина в ППГ се прекарват през 

скрубер, за да се получи чист синтетичен горивен газ. 

С изключение на разтоварването на отпадъците и подаването им към 

захранващите бункери, всички останали процеси се управляват автоматично. 
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Фиг. 1.4.2. Последователност на технологичното оборудване 

При СПП отпадъчни води, отпадъчни газове и твърди отпадъци след преработката няма. 

Малкото количество замърсена вода се връща в системата за преработка. Получаващият се газ след 

плазменото преобразуване на  твърди битови отпадъци (БО), (около 1200 Nm3/t отпадъци) е ценно 

гориво с приблизителен състав: 

Водород -      50 – 60 % Vol 

Въглероден оксид -    20 – 30 % Vol 

Азот -      10 – 15 % Vol 

Въглероден диоксид -    2,5 – 3,5 % Vol 

Метан -      0,5 – 1,5 % Vol 

Други въглеводороди -    под 1 % Vol 

Твърдият остатък след преработката на ТБО представлява стъкловиден материал в 

количество около 35 m3/1000t отпадъци. Той не се излужва и е абсолютно инертен по всички 

световни критерии. Има потенциална сфера на приложение в строителството, металургията и др.. 

Емисиите, които се получават от пречистващите съоръжения са съгласно всички български, 

европейски и световни стандарти и са показани в таблица 1.4.1.  

Таблица 1.4.1 Норми на допустими емисии, отделени от пречистващите съоръжения на СПП 

Показател Норми,съгласно съответните стандарти 

България*         Евро съюз            САЩ 

Предлагана 

Технология 

Диоксин/ Фуран 0,1 ng/Nm3     0,1 ng/Nm3        0,2 ng/Nm3 
< 0,05 ng/Nm

3
 

Хлороводород 10 mg/Nm3     10 mg/Nm3        30 mg/Nm3 < 1 mg/Nm
3
 

Азотни оксиди 200 mg/Nm3   200 mg/Nm3      200 ppmv < 50 ppmv 

Твърди частици 10 mg/Nm3     10 mg/Nm3        50 ppmv < 10 ppmv 

Серен диоксид 50 mg/Nm3      50 mg/Nm3        34 mg/Nm3 < 5 mg/Nm
3
 

* Наредба № 6/ 28.07.2004 г. На МОСВ 
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1.4.46. Предложение от фирма Ebara, Япония 

По отношение на технологиите “отпадъци за енергия”, Япония е най-развитата страна в 

света от гледна точка на броя построени заводи, темпо на изгаряне и самата технология. 

Рециклирането също е добре развито с висок темп на участие към отделното събиране от 

източника. Близо 80% от битовите отпадъци се използуват като енергиен ресурс, докато по-малко 

от 5% от битовите отпадъци се насочват към сметищата за депониране. Характерна черта е, че 

капацитетът на заводите в Япония е относително малък, тъй като общините са малки и основната 

им филсофия е да се обработват отпадъците на тяхната територия. Към 2002 година в Япония 

работят 902 инсенератора с капацитет по 100 т/ден, 382 с капацитет до 300 т/ден, 131 с капацитет 

до 600 т/ден и 75 с капацитет над 600 т/ден. 

Правителството на Япония е подкрепило създаването на високотемпературно третиране на 

отпадъците /над 13000С/, при което твърдият остатък се отделя в течно състояние. Създадените 

инсталации показват, че твърдият отпадък в този случай е напълно имобилизиран и се 

класифицира като неопасен. Същият е използуван в Япония за създаване на изкуствени острови в 

Токийския залив и изграждането на места за отдих и развлечения. При високите температури се 

изключва възможността за образуване на устойчиви органични замърсители. 

Оценявайки тежката ситуация в София експертите на фирма Ебара препоръчат 

възстановяване на използуването на депото в Суходол докато се изгради съвременен 

преработвателен завод за отпадъците. При реализирането на тази идея те считат че трябва да бъдат 

съобразени и постигнати: 

- минимизиране на количеството отпадъци, които се насочват за депониране; 
- постигане на целите на директивите на Европейския Съюз относно опазването на околната 
среда; 
- избор и прилагане на най-подходящо съчетание на най-добрите известни техники; 
- използване на енергийния ресурс на отпадъците и постигане на възможно най-висока 
степен на рециклиране. 

Предлага се да се въведе технология за газификация с течно сгуроотделяне, която е най-

развитата технолгия в света и комерсиализирана в Япония, за да се сведе до минимум 

въздействието върху околната среда. Тази технология е била разработвана от редица европейски 

инженерни компании през 90-те години, но без особен успех. Фирма Ебара е разработила тази 

технология сама, а след това е предоставила лиценз ин фирм АВВ. Благодарение на течното 

сгуроотделяне и високата температура процесът позволява автотермичното му провеждане, при 

което обемът на твърдия остатък е едва около +%, докато при конвенционалните технологии той е 

10-20%. Възможен е и двустадиен процес, при който в първия стадии се извършва газификация на 

отпадъците в пещен агрегат тип «кипящ слой» при температура 5800С и втори стадий, при който 

температурата достига 14000С в двузонен пещен агрегат. Необходимите инвестиционни разходи 

възлизат на 115800 хил. евро, а годишните експлоатационни разходи – 5790 хил. Евро. Времето за 
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изграждане на завода е около 2 години. Фирмата дава гаранции за нивата на емисиите в 

отпадъчните газове от пещния агрегат /Табл.1.4.2/. 

Таблица 1.4.2. Гаранции за нивата на емисии в отпадъчните газове от пещния агрегат 

№ Вид на замърсителя Емисионна норма 

ЕБАРА 

Емисионна норма 

ЕС 

1 Общо съдържание на прах 1 mg/m3 10 mg/m3 

2 Хлороводород 10 ppm 10 ppm 

3 Серен диоксид 10 ppm 10 ppm 

4 Азотни оксиди 50 mg/m3 200 mg/m3  

5 Диоксини и фурани общо 0.05 ng/m3 0.1 ng/m3 

6 Флуороводород 1 mg/m3 1 mg/m3 

Фирмата предлага проектът да се осъществи по схемата БОТ и предлага подробен 

финансов план за изплащането на инсталацията. Необходимата ориентировъчна площ се оценява 

на около 25 декара. 

 

ИЗВОДИ И КОНСТАТАЦИИ: 

1. Столична община е получила досега голям брой предложения, но те не са ориентирани 

към конкретна площадка и за много от тях конкретни данни за техническа реализация 

няма; 

2.   По-голямата част от предложенията включват използуването на разделно събиране или 

осъществяване на предварително преработване за отделяне на оползотворимите и 

негорими компоненти на битовите отпадъци, както това е предвидено и в представения 

за оценяване ПУП; чрез такова решение се постига намаляване на общия обем за по-

нататъшно третиране и се повишава енергийния капацитет на горимите компоненти;  

3. Техническите решения за допълнително преработване на горимите остатъци, след 

сепарирането на част от битовите отпадъци може да бъде осъществено в три основни 

направления: 

- производство на газово гориво и страничен продукт за торене или подобряване на 

почвите, ако има гаранции за отсътвие на наднормено съдържание на токсични 

елементи; 

- термично третиране за оползотворяване на енергийния капацитет на тази част от 

отпадъците чрез окислителен термичен процес с цел производство на топло- и 

електроенергия и имобилизиране на твърдия остатък; 
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- физикохимично третиране за разграждане на някои от компонентите на тази част от 

отпадъците и използуване на страничния продукт за подобряване на почвите. 

4. И трите отделни направления се характеризират със своите предимства и недостатъци, 

но очевидно възможността за оползотворяване на твърдите остатъци и постиганата 

ефективност при оползотворяване на топлинния капацитет на горимите компоненти от 

битовите отпадъци ще бъдат основни критерии при избора на направление и конкретно 

техническо решение. 

 

 

 

1.5. Характеристика на технологичните характеристики на  

преработването на отпадъците в представения ПУП 

1.5.1 Същност и принципна схема за технологично решение 

Заданието за обхват и съдържание на ПУП включва изграждане на съоръжения за 

предварително третиране на битови отпадъци. Подчертано е, че както технологията МPS 

(Mechanical Pretreatment System1), така и инсталацията при окончателното работно 

проектиране ще се съобрази с конкретните местни условия. Значително влияние върху 

избора на конкретна технология (в т.ч. етапи, методи, съоръжения и апаратура, 

квалификация на обслужващия персонал и необходимите инвестиции) оказват състава на 

отпадъците за преработване, начина на обработката на отпадъците, изискванията към 

извличане на ценни компоненти, желанията на крайния купувач (големина, плътност и 

др.) към фракцинния състав на получавания продукт. Тъй като обществените поръчки в 

тази област са в процес на реалзиране, представа и оценка за конкретните технически 

решения ще може да бъде направена в следващ етап - в процедурата по ОВОС.  

Една възможна принципна схема на съоржения за предварително третиране на 

отпадъци съгласно ЗУО е представена по-долу. Принципната схема включва четири 

основни стъпала, но тя не бива да се приема като окончателна, тъй като в резултат на 

                                                      

1 Система за предварително първично третиране 
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извършваните проучвания и установяване на морфологичния и веществен състав може да 

се приемат и други технически решения, които да включват повече или по-малко етапи 

на третиране. 

 

Техническо стъпало 1: Груба преработка 

Първото технологично стъпало включва основно оборудване и процеси за извършване на 

грубото третиране на битовите отпадъци /фиг.2.7.1/.  

 

Фиг.2.7.1. Груба първична обработка  

 

Съществуват и други възможности, които са приложени на практика при някои 

инсталации в страни от Европейския съюз. 
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Техническо стъпало 2: Основен процес сушене и сепариране 

Второто технологично стъпало включва основно оборудване и процеси за понижаване на 

влагата на отпадъците и тяхното сепариране /фиг.2.7.2/. 

Обезпрашаване Кондензатор

Отпадъчни

газове

Междинен 

бункер

Барабанна 

сушилна 

Вода

38,000-45,000 

Mg/a

Природен газ

Циклон

Сито

Въздушен 

сепаратор

(противоток)

6-60 mm

Циклон

Буферен 

резервоар

Кръгово сито

0-6 mm

Разделящо 

сито

0-2 mm

Циклон

Разделящо 

сито

2-6 mm

Циклон

Тегловно сепариране

(сита)

Тегловно сепариране

(въздушен сепаратор)

Тегловно сепариране

(гранулатор)

Готова продукция

(неуплътнени пелети) 

Готова продукция

(пресоване на пелетите) 

Инертни 

материали

18 000-23 

000 Mg/a

Готова продукция

(неуплътнени пелети) 
 

Фиг.2.7.2. Сушене и пресяване е основния процес на MPS – инсталации 

 

Техническо стъпало 3: Възможност за третиране на тежката фракция 
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Третото стъпало включва основни процеси и оборудване, чрез които се отделят инертни и 

други компоненти от битовите отпадъци с възможности за тяхното отделно по-

нататъшно третиране и преработване като суровинен ресурс. 

 

Фиг.2.7.3. - Сепариране на компонентите на отпадъците 

Техническо стъпало 4: Възможност за производство на палети (алтернативно 
гориво) /Фиг.2.7.4/ 
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Фиг.2.7.4. Пелетизиране на отпадъците 

Преработването на отпадъците по тази схема е реализирана в някои големи 

градове в Европа. Получаваните пелети се използуват  в ТЕЦ или циментови заводи. 

Изисквания (натоваряемост и т.н) към площадката за изграждане. За 

инсталация с капацитет 160000 т/год. е необходима площ за строеж от около 25000м². МPS 

и техническите съоръжения не поставят особени изисквания (малко разстояние от 

жилищни сгради е възможно (300м)). 

Какви проблеми могат да възникнат при съгласуването и получаването на 

разрешение за реализацията на подобен проект. Преди всичко нашето 

законодателство изисква, както и в другите страни от ЕС, съгласуване с участието на 

обществеността в следваща процедура по ОВОС. За това има определен от законодателя 

срок, като определената фирма доставчик или инвеститор трябва да представи 

необходимите данни за машини и съоръжения и за технологичните процеси по 

отношение въздействието по отделните компоненти на околната среда (шум, газообразни 

емисии, миризма, прах, топлинни натоварвания, генерирани отпадъчни води и други). 

Едва на тази основа експертите по ОВОС и обществеността ще могат да изразят своето 

отношение. След определяне на всички материални и енергийни баланси ще може да 

започне подготовката и финалната процедура за получаване на крйното разрешение за 

опериране на обектите на инвестиционното намерение.  

Експлоатационни разходи за инсталация МPS. Ефективността на подобен тип 

инсталации зависи, както от началните така и от експлоатационните разходи. Разходите 

за изграждане на инсталация за преработване и третиране зависят силно от съответните 

конкретни условия на място и свойствата на третираните отпадъци, а така също от: 

→ Начин на финансиране 

→ Евентуално участие на грантови средства за инвестиции 

→ Цени на специфични разходи като например- ел. енергия, газ, 

персонал и др. 

→ Доплащане или разходи за прилагане на алтернативното гориво 

→ Разходи по поддържане на площадката. 

Пълните разходи са за: 
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→ Погасяване и лихви на цялата инвестиция; 

→ Експлоатация (напр. персонал, енергия, осигуровки, 

поддръжка); 

→ Разходи по оползотворяване и извозване на отпадъците зависят 

от специфичните регионални условия.  

При конкретни благоприятни условия (площадката се предоставя без 

изразходване на средства, финансово поощряване на инвестицията чрез грант, безплатно 

оползотворяване или доплащане за алтернативното гориво) тези разходи могат да 

спаднат до 40 евро/т . 

Логичен въпрос, който може да се повдигне, е защо се използва природен газ 

при сушенето, а не образуваната при процеса топлина?. Решението за природен газ 

има следните основания: 

→ Ако част от гориво, произведеното на площадката на едно МPS 

съоръжение бъде изгорена, за да сe оползотвори произведена 

при процеса топлина за сушене, инвестиционните разходи 

нарастват значително. 

→ Вземайки предвид експлоатационните разходи на една горивна 

инсталация, то специфичните разходи за произведената чрез 

нея MWh топлина не са ценово по-изгодни, отколкото при 

използването на природен газ.  

Автоматичното регулиране на сушенето на отпадъците трябва за кратко време да 

реагира на колебания в натоварването, тъи като постоянно варира влагосъдържанието на 

влизащите за преработване отпадъци. По тази причина използуването на топлина чрез 

изгаряне на алтернативно гориво прави системата по-инертна и неудобна за автоматично 

управление. 

Всички инсталации с изгаряне имат периоди на спиране за профилактика и 

поддръжка. Затова за да не се спира МPS инсталацията е необходимо осигуряване 

на външно захранване с газ и електроенергия. Това налага да бъде предпочетено 

получаването на необходимата топлина за сушенето чрез директно изгаряне на 
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природен газ, при други конкретни местни условия (напр. площадка до 

съществуваща електроцентрала, която целогодишно предоставя възможност за 

снабдяване с пара за процесите, може евентуално да се вземе и друго решение). 

Една обща примерна схема на материалните потоци, включваща отделните етапи 

на третиране, е представена на фиг.2.7.5. 

Предварително третиране. В зависимост от местните условия предварителното 

третиране се състои от раздробяване и различни методи на сортиране /сепариране/. 

Предварителното третиране се комбинира с технологии за ръчно или автоматично 

сортиране.  

Основно третиране. За стабилизирането на отпадъците се използват физически 

или биологически техники. Някои фирми предпочитат  физическо стабилизиране с 

използването на въртящи се барабани, подгрявани с природен газ. 

 

Фиг.2.7.5. Обща схема на материалните потоци 

Допълнително третиране. В практиката има реализирани и многостъпални 

процеси за отделяне на по-плътните материали от органичните компоненти на 

стабилизирания отпадък, последван от технология за производство на гориво в 

зависимост от местните условия. 
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Основни данни за предварителното третиране  

Предварителното третиране в някои от заводите за третиране на битовите 

отпадъци включва следните операции: 

→ Складиране на отпадъците в бункер чрез кран 

→ Първично грубо смилане /преминаване през сито с отвори от 300 мм/ 

→ Тройно пресяване: 0-60 мм. за второ складиране; 60-200 мм. за 

многократно надробяване и второ складиране; > 200 мм. обратно за 

първо складиране  

→ Разделяне на металите съдържащи желязо от останалите метални 

отпадъци и инертни отпадъци. 

В резултата на различния тип смилане става възможно разделянето на битовите 

отпадъци на съставните им компоненти. Намаляването на размера на битовите отпадъци 

позволява използването на конвенционално обурудване за обработка на материали, но 

най-важното: надробяването води до получаване на различни по размер частици, което 

позволява въздушно разделяне и пресяване. 

1. 5.2. Базови данни за основното третиране - таблетиране или пелетизиране 
на горимите компоненти на отпадъците 

За намаляването на водното съдържание и стабилизирането на отпадъците е 

възможно прилагането на процеси за биологично или физическо третиране. В 

зависимост от специфичните екологични условия и изчисленията на потреблението на 

енергия се прилагат и двата метода. В един от съществуващите заводи в Германия, 

основното третиране се състои във физически базирано съхнене за достигане на водно 

съдържание от 10% (при начални 35-45%) и термично третиране на отделяния въздух: 

→ Стабилизиране на отпадъците за спиране на аеробното и/или 

анаеробно разлагане на органичните съставки 

→ Прилепналата прах може да се премахне в последствие  

→ Предварително условие за пелетиране остатъчното гориво е водното 

съдържание да е по-малко от 12% 
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→ Процесът на сушене увеличава калоричната стойност на горимата част 

на отпадъка до 14-15 Мдж/кг 

След намаляването на водното съдържание, допълнителното третиране води до 

получаването на двата основни продукта - остатъчно гориво и инертни материали 

(пясъци, стъкло и др.) чрез: 

→ Пресяване на изсушения отпадък; 

→ Многоетапно въздушно разделяне на леки и тежки компоненти, 

→ Третиране на плътните компоненти (чрез оптично сортиране) за 

получаване на използваем плътен продукт; 

→ Пресяване на леките компоненти (органични материали, хартия, 

текстил и пластмаса) 

→ Намаляване на емисиите във въздуха чрез обезпрашаване, термично и 

биологично третиране на отпадъчните газове. 

→ Освен вода, основни продукти са горима фракция, следвано от инертни 

материали. И двата компонента отговарят на най-високите национални 

стандарти.  

Висококачественото, готово за пещите, остатъчно гориво се характеризира с висока 

калорийна стойност. Малкото тежки метали и прах се използват основно в 

производството на цимент и вар или в електроцентрали на въглища. С продължаващото 

покачване на цената на традиционните изкопаеми горива, пазарът на остатъчно гориво се 

увеличава. Съдържанието на биомаса в остатъчното гориво (средно 60%) става все по-

важно в следствие на стремежа на индустрията да не търпи загуби от приеманите 

документи за търговия с парниковите газове. 

Допълнително преработване: В разработения ПУП се упоменава, че е възможно и по-

нататъшно  преработване на остатъка от отпадъците след сепарирането на посочените компоненти 

като са посочени три възможни алтернативи: 

- производство на биогориво и страничен продукт за торене или подобряване структурата 

на почвите; 

- пелетизиране и изгаряне в ТЕЦ или циментови заводи с цел използуване на енергийния 

капацитет; 
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- интегриран подход. 

И за трите варианти не са представени конкретни данни за техническо решение и поради 

тази причина те не могат да бъдат обект на настоящата екологична оценка. Оценката на тези 

алтернативи може да бъде извършена при една следваща процедура, когато има конкретни 

технически предложения и съответните решения и данни за тях т.е. в процедурата на ОВОС. 

Основни данни за предварителното преработване на битовите отпадъци  

Предварителното преработване на битовите отпадъци се състои от следните стъпки: 

• Складиране на битовите отпадъци в приемен бункер; 

• Първично надробяване за преминаване през сито с отвори от 300 мм; 

• Система за надробяване и сепариране, при което размера на частците се получава в 

границите 0-60 мм;   

• Отделяне и складиране на отделни компоненти от битовите отпадъци за рециклиране или 

оползотворяване за други цели. 

Чрез надробяването на битовите отпадъци се се цели да се осигури по-добро разделяне на 

отделните компоненти и осигуряване на възможност за използуване на конвенционално 

обурудване за обработка на материали. 

Основни данни за стабилизиране на битовите отпадъци на остатъка от битовите 

отпадъци чрез сушене 

За намаляването на водното съдържание и стабилизирането на отпадъците е възможно 

прилагането на процеси за биологично или физическо третиране. В зависимост от специфичните 

екологични условия и изчисленията на потреблението на енергия някои от специализираните 

фирми в тази дейност са в състояние да предложат и двете. В един от съществуващите заводи в 

Германия, основното третиране се състои във физически базирано съхнене за достигане на водно 

съдържание от 10% (при начални 35-45%) и термично третиране на отделяния въздух: 

• Стабилизиране на отпадъците за спиране на аеробното и/или анаеробно разлагане на 

органичните компоненти от битовите отпадъци; 

• Полепналата прах по някои от органичните компоненти може да се отдели след 

сушунето;  

• Предварително условие за пелетиране остатъчното гориво е водното съдържание да бъде 

по-малко от 12%; 

• Чрез сушенето се намалява количеството на получаваното гориво чрез осигуряване на 

условия за отделянето на по-тежките компоненти - плътни материали (метали, камъни, 

стъкло и т.н.), с възможности за пласиране като отделни продукти; 

• Процесът на сушене увеличава калорийната стойност на горивото до 14-15 Мдж/кг. 
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След намаляването на водното съдържание, допълнителното третиране включва процеси за 

отделянето на два основни материални потока - остатъчно гориво и плътни материали (камъни, 

стъкло и др.). Това се постига чрез: 

• Пресяване на посушения остатък от битовите отпадъци; 

• Многоетапно въздушно разделяне на леки и тежки компоненти; 

• Третиране на плътните компоненти (най-често чрез оптично сортиране) за получаване на 

използваем плътен продукт; 

• Отделяне на леките компоненти (органични материали, хартия, текстил и пластмаса); 

• Намаляване на емисиите във въздуха чрез обезпрашаване, термично и биологично 

третиране на отделяния въздух. 

Освен вода, основни продукти са остатъчно твърдо гориво, следвано от твърди материали. 

И двата компонента отговарят на изискванията за по-нататъшно преработване и оползотворяване. 

Висококачественото, готово за пещите за изгаряне, остатъчно гориво се характеризира с висока 

калорийна стойност. Отделените тежки метали и прах могат да намерят приложение в 

съществуващи металургични производства или в производството на цимент. С продължаващото 

покачване на цената на традиционните изкопаеми горива, пазарът на остатъчно гориво се 

увеличава и икономическата ефективност нараства. Съдържанието на биомаса в остатъчното 

гориво (средно 60%) става все по-важно в следствие на стремежа на индустрията да не търпи 

загуби от приеманите документи за търговия с парниковите газове. 

 

 

 

 

 

1.6. Прогноза за вида и количеството на отпадъците и дейностите 

и операциите по тяхното третиране 

Основните фактори за определяне количествата отпадъци в перспектива са очакваният 

брой на населението и нормата на натрупване. Съгласно прогнозата за демографското развитие на 

ОУП на гр. София в таблица 2.4 са представени данни за населението при три сценария. 

Промяната в качеството и вида на използуваните опаковки и предлагани на пазара битови 

продукти, безспорно ще изменят с времето, както генерираното количество така и морфологичния 

състав на битовите отпадъци. Отчитайки налагащите се тенденции е по-вероятно, съдържанието 
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на горими и биоразложими кампоненти в битовите отпадъци да нараства, което ще ги прави и по 

атрактивни като възобновяем източник на енергия.   

Таблица 1.6.1.  Брой на населението по години – три сценария 

Варианти 2000г. 2005г. 2010 г. 2015г. 2020г. 

1 вариант/нисък/ 1191038 1204336 1213495 1209039 1193314 

II вариант/среден/ 1199038 1237336 1271495 1287039 1286314 

III вариант/висок/ 1207083 1265336 1329495 1365039 1379314 

 

Максималният брой на средно дневния контингент от временно пребиваващи на 

територията на Столична община се определя по експертна оценка от 100 — 120 хиляди човека. 

За целите на ПУП е приета прогнозата по III-и висок вариант, според който населението на 

Столична община през 2020 г. ще възлезе на 1 379 314 души. Завършеният през юли 

предварителен проект на Общия устроиствен план на гр. София приема като оразмерително за СО 

за 2020 г- население от 1 300 000 души, от които 1 150 000 в компактния град. 

По отношение нормата на натрупване на ТБО за СО са използувани данни от 

проведените по различни поводи и в различни периоди наблюдения, които 

характеризират количеството и морфологията на генерираните битови отпадъци на 

територията на Столична община. 

Таблица 1.6.2.  Характеристика на генерираните отпадъци 

Източник на информация 

 

Норма на натрупване 

кг/ж/г 

Плътност 

кг/м 

Количество отпадъци от 

гр.София хил.тона/год. 
Чистота ООД-2000г, 259 - 307 

Столична община-1992г. 342 198 405 

ЛСА-1993 - 1994г. 307 192 363 

ПОВВИК-1998г. 130 - 154 

НСИ - 1997г. 300 — 357 

 

От проучване, извършено по поръчка на МОСВ през четирите сезона на 2001г., в 

рамките на проект за оптимизиране на системите за събиране и транспортиране на 

отпадъците в различни региони на страната са установени норми на натрупване и обемно 

тегло на отпадъците за различни поразмери селища /табл.1.6.3/. 

Таблица 1.6.3. Норма на натрупване и обемно тегло 

Показател Брой на жителите на населеното място 
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 До 3000 
 

От 3000 до 
25000 

 

От 25000 до 
1000000 

 

Над 1 000 000 
 

кг/ж/ден, 
 

0,40-0,50 
 

0,90-1,00 
 

1.05-1,15 
 

1,15-1,25 
 

кг/ж/год. 
 

150-180 
 

330-365 
 

380-420 
 

420-455 
 

1/ж/ден, 
 

1,05-1,45 
 

2,30-2,85 
 

3,10-3,85 
 

3,95-5.00 
 

Норма на 
натрупване 

 
 
 
 
 
 

м3/ж/год. 
 

0,40-0,55 
 

0,85-1,05 
 

1,15-1,40 
 

1.45-1,80 
 

Обемно 
тегло 

кг/м3 
 

340-380 
 

350-390 
 

300-340 
 

250-290 
 Източник: Ръководство за определяне броя и вида на необходимите съдове и техника за 

събиране и транспортиране на отпадъци, МОСВ'2004г. 

Съществуват определени различия в отделните данни и прогнози. За целите на 

разработения ПУП е прието, че до 2020 година количеството на генерираните отпадъци 

ще бъде в границите - от 450000 до 500 000 тона/годишно, а съответно дневното натрупване 

от 1230 - 1400 тона. 

Морфологичен състав 

През 2000г. Столична община проведе експеримент за разделно събиране на 

полезните компоненти от битовите отпадъци. Анализирайки резултатите, както и тези от 

предишни изследвания, вкл. направените от INIТЕС, се разработи прогноза до 2010г, като 

прогнозният състав на отпадъците е разработен въз онова на следните предпоставки: 

• очаквано бавно увеличение на населението; 

• увеличение на генериралите количества на глава от населението; 

• промени в процентното съотношение на различните компоненти. 

При прогнозирането на състава е взето предвид, че: 

• хартията и картонът, пластмасите, текстилът, кожата и дървото ще отбелязват 

тенденция към увеличение, като това увеличение ще е по-значително при 

хартията и пластмасите; 

• стъклото (понастоящем в най-големи тегловни проценти) в бъдеще ще намалява; 

• цветните и черните метали ще запазят известна стабилност, но увеличаването им 

в малограмажните опаковки ще води до бавно увеличение; 

• органичните (хранителните) отпадъци, инертните и неидентифицираните ще 

намаляват. 
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По отношение делът на хартията, полимерите, металите и други полезни 

компоненти в състава на битовите отпадъци в бъдеще, се позоваваме на информация от 

INIТЕС, базирана на очакваното производство на съответния продукт и относителния дял 

на отпадъка от тях. 

В таблица 1.6.4 е даден морфологичният състав на отпадъците от изследването 

през 2001г., както и прогнозата за 2005, 2010 и 2020г. 

Таблица 1.6.4. Прогнозен морфологичен състав на отпадъците по години 

Години № 

 

Морфологичен състав (тегловни 

%) 2000 2005 2010 2020 
1. Хартия и картони 7.9 10.3 12,7 19.5 
2. Полимери 6,8 8.8 10.9 12.1 
3 Стъкло 12,0 10.3 9.2 8.0 
4. Метали 1.5 1.8 2.3 3,0 
5. Текстил 1.5 1.7 2.1 2.2 
6. Дърво 1.0 1.2 1.5 1,7 
7, Кожа, гума 1.0 1,1 1.3 1.4 
8. Хранителни и кухненски отпадъци 35.0 33,0 30.0 28.0 
9. Ситни органични съставки 24.0 23,2 22.5 18.2 
10, Сгурия, пясък, пръст 4,6 4,1 3,2 2,2 
11. Неидентифицирани 4.7 4,5 4.3 3,7 
 

Хартия 

Произведената и внесена в страната хартия (2000 г.) е около 25 кг/човек. За град 

София се приема, че е ползвана около 50 кг/човек хартия, 90% от която се превръща в 

отпадък, което е 17,8% от годишно образуваните на човек отпадъци. Около 25 000 — 30 000 

т/год. се събира директно от изкупвателните пунктове за вторични суровини и не попада 

в общия поток отпадъци. Остават 7,9% (2000 г.), което представлява делът на хартията в 

общото количество изхвърлени отпадъци. През 2010 г. се предвижда производството на 

хартия да достигне 110 — 120 кг/чов. за София или 12,7% от битовия отпадък на човек за 

година. 

Стъкло 

При базовата година (2000 г.) делът на стъклото е 12%, което е доста висок процент. 

Той се обяснява с ликвидирането на мрежата за масово изкупуване на стъклен амбалаж. 

Изкупува се само оборотен амбалаж, но не и стъклени трошки. С постепенното им 
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изкупуване и използване в технологичния процес при производство на стъкло и стъклени 

изделия, този вид отпадък се предвижда през 2010 г- да достигне 9,2%. 

Полимери 

При базовата година (2000 г.) са произведени и внесени около 100 хил. тона 

полимери, 95% от които се превръщат в отпадъци- Предварително за рециклиране се 

събират около 3-5 хил. тона/год. За България тези отпадъци са средно 11,9 кг/чов./год. Ако 

това количество се завиши с 40% за София, полимерните отпадъци са 6,8% от общото 

количество битов отпадък. През 2010 г. се предвижда да се достигне производството от 

1989 г. или 300 хил.тона, което е 10,9% полимерни отпадъци от общото количество битов 

отпадък. 

Текстил, дърво и кожа 

Съставляват около 5 - 6% от отпадъците с тенденция на бавно 

нарастване. 

Хранителни отпадъци 

При тях се наблюдават противоречиви тенденции. От една страна този вид 

отпадъци би следвало да намаляват в следствие увеличаване употребата на 

полуфабрикати и готови изделия. От друга страна, с увеличаване консумацията на 

хранителни продукти нараства и количеството на хранителните отпадъци, но 

относителния им дял спрямо общото количество ще намалява. 

Последствията на изброените тенденции за останалите характеристики на 

отпадъците като цяло се очаква да са следните: 

• намаление на влажността, дължаща се предимно на хранителните отпадъци; 

• увеличение на долната топлинна производителност (калоричност), дължаща се 

на увеличението на горивните компоненти (хартия, пластмаса, кожа, дърво и текстил), 

съпроводено от намаление на органичните материи с ниска калоричност, Това 

положение ще е валидно докато не се въведе работеща система за разделно събиране на 

рециклируеми компоненти (предимно хартия, картон и пластмаси); 

• намаляване на плътността, дължащо се от една страна на увеличение на леките 

материали (хартия, пластмаси, дърво и др.) и от друга - на намаление на по-тежките 

(предимно органични отпадъци); 
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Таблица 1.6.5. Данни за енергийния капацитет на отпадъците на базата на определен 
морфологичен състав. 

 

Влажността на отпадъците е показател, чийто стойности се движат в много 

широки граници. Проведените до този момент специализирани проучвания показват 

следните стойности; 

• 2000г. - 43%; 

• 2005г. - 42%; 

•  2010г. - 41,2%; 

•  2020г. - 40%. 

Калоричността на отпадъците е определена на база на ограничени собствени 

изследвания на общината и същите са представени в таблица 2.8. Натрупаният масив от 

данни е ограничен и има ориентировъчен характер. По-точно определяне на 

енергийните характеристики на битовите отпадъци изисква провеждането на достатъчно 
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продължителни и по-мащабни измервания, които се очаква да бъдат реализирани от 

Столична община. 
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1.7. Необходимост от завод за преработване на отпадъците 

 Изграждането на заводи за преработване на битовите отпадъци няма 

разумна алтернатива. Съществуващата практика за депониране в страната е остаряла и 

несъответствуваща на добрите практики в Европейския съюз и развититите страни. Както 

вече бе посочено съществуват множество технологии и методи, които позволяват да се 

минимизира количеството за депониране, а в някои случаи и да се достигат изискванията 

за “нулеви отпадъци”. София стана нарицателен пример с използуваните досега 

практики и в този аспект ПУП предлага една по-добра перспектива. Преди всичко се 

залага използуване на сепариращи техники с цел оползотворяване на негоримите 

компоненти и насочване на горимите компонети към брикетиране или третиране с цел 

използуване на енергийния им потенциал. Становището на Възложителя е, че 

конкретното техническо решение ще бъде определено в бъдеща търгова процедура. 

Трябва да се отбележи, че предложеният ПУП допуска и прилагането на техники и 

технологии, свързани с генерирането големи количества органичен продукт /биогориво, 

компост или подобрители на почвите/. Намирането на приложение на компоста или 

подобрителите за почвите при състоянието на селскостопанското производство у нас е 

трудно постижимо. Ориентирането на ПУП към използуване на полезни компоненти от 

битовите отпадъци, чрез предварителното им сушене, надробяване и сепариране и 

оползотворяването на компонентите с енергиен капацитет е в съответствие с 

европейските и световни тенденции и добри практики. Някои от предлаганите 

технологии в тази област позволяват количеството на крайния остатък да бъде сведено до 

8-10%, а в най-добрите техники до 3-4% спрямо началния обем, при което в резултат на 

извършвана имобилизиция се избягва генерирането на опасен отпадък. На базата на 

извършените разчети генерираната топлинна мощност ще може да задоволи основните 

потребности на града от топлинна енергия. 

1.8. Характеристика на избраната площадката 

  Местоположение - Площадката, предмет на оценявания ПУП, е част от терена на 

Софийска градска пречиствателна станция за отпадъчни води „Кубратово”/ по смисъла 

на чл.2,т.3,б.”б” – промишлено предприятие, елемент на техническата инфраструктура/ и 
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представлява УПИ I-162-„за пречиствателна станция”, кв.1,м.”ПСОВ-с.Кубратово,р-н 

Сердика. По приетия от СОС Общ Устройствен План  на гр.София и Столична Община 

попада в устройствени зони Тсм , Твк ,Тти. Площадката за Завод за третиране на битови 

отпадъци е разположена в североизточната част на терена на Пречиствателната станция, 

където са разположени сушилните бетонови полета от твърдите утайки  от ПСОВ. 

 

Фиг. 1.8.1 – Общ вид на площадката, на която ще се разположи Завода за отпадъци, 

съгласно ОУП на София. 

Топографска характеристика- Площадката заема част от лявата надзаливна 

тераса на коритото на р.Искър.Непосредствено от нея на северо-изток е защитната дига 

на реката. 

Надморската височина на площадката е 511 м. 

Площта, върху която е разработен ПУП е 58.144 дка.  

Собственост и категория на земята-  общинска публична за цялата площадка на 

ПСОВ, която възлиза общо на 590 дка. Площадката е урбанизирана територия и земята 

не се категоризира. Възможно е разширение на площадката в северно направление, 

където земите са пустеещи. 

Начин на трайно ползване- Разглежданата площадка заема основно бетоновите 

сушилни полета на ПСОВ-Кубратово. 
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Непосредствени съседства –както следва: от север, североизток, изток, югоизток 

и юг - р.Искър, от югозапад, запад и северозапад – сушилните полета на ПСОВ, от 

северозапад  - улица и отливен канал, след тях – земеделски земи. 

Инженерна обезпеченост – както следва: 

- Водоснабдяване –обезпечаването с вода с питейни качества се осигурява от 

съществуващия градски водопровод с който е захранена ПСВО. 

- Канализация – съществуваща мрежа за отвеждане на отпадните води за 

пречистване на вход ПСОВ. 

- Електрозахранване – ПСОВ е обезпечена с двойно електрозахранване; след 

рекострукцията на станцията и в частност на метантанковете, полученият газ може да се 

изгаря в парокотелното, в резултат на което ще се намали използването на други 

източници на енергия. Освен това трябва да се има предвид ,че при някои от 

съществуващите технологии за обработване на твърди битови отпадъци се произвежда 

електроенергия . В северозападна посока на 100м от площадката минава кабел високо 

напрежение. 

- Газификация – няма. 

- Топлофикация – няма. При някои от технологиите за третиране на ТБО се отделя 

достатъчно пара, която да осигури отоплението в сградите, където е необходимо.    

Транспортна достъпност. Площадката се обслужва транспортно от градски път  

„Център- кв.Орландовци- кв.Бенковски – с.Кубратово – Околовръстен път” и  чрез главния 

подход към ПСОВ, както и от три технологични площадкови асфалтирани пътища . 

Проектна готовност - Теренът на ПСОВ, макар и усвоен, попада извън 

регулация.Следва да се изготви и процедира ПУП за отреждане на площадката за ПСОВ 

и Завод за третиране на твърди битови отпадъци, съгласно предвижданията на ОУП. 

Капацитет на площадката. Площадката е достатъчна по площ за изграждането 

на завод за третиране на ТБО, независимо от избраната технология. По предварителените 

Генпланове на площадката и на базата на техническите предложения на някои фирми 

при капацитет на завод до 1000 т дневно необходимата застроена площ ще бъде около : 

-Биогориво -                 21476 кв.м., 

-Инсенерация -               9973 кв.м. 
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-Интегриран подход –  10586 кв.м. 

Коефициент на използваемост на територията на площадката – определя се 

като отношение на площта, застроена с основни и спомагателни съоръжения за 

третиране на отпадъците, с обслужващите административни, битови и други сгради и 

помещения – складове и навеси – открити и закрити, с надземни и подземни площадкови 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура /пътища , тротоари, пешеходни 

алеи, паркинги, В и К инсталации и съоръжения, електрически уредби, естакади и други 

площи, необходими за производството/, към общата площ на площадката.  В общата 

площ на площадката не се включват : 

        - предвидените озеленени площи на територията на площадката; 

        - площите за здравна защита на селищната среда извън територията на площадката 

за третиране на отпадъци. 

 

 

 

 

 

Таблица 1.8.1 .Коефициенти на използваемост на площадката за дейности и операции по 

третиране на отпадъци се определят съгласно следващата таблица: 

Площадки за третиране на отпадъци Коефициент на използваемост на 
територията на площадката 

Завод за третиране на опадъци: 
Площ на площадката -58.144дка 
Усвоена площ- 
      а/биогориво – 37.397 дка 
      б/инсенерация – 26.977 дка 
      в/комбиниран подход – 33.203 дка 

 
 
 
а/биогориво – 0.65  
б/инсенерация – 0.46  
в/комбиниран подход – 0.57  

 

Съгласно наредба №7 от 2004 г., приложение 1 т.3 коефициент е 0.85. От таблицата е 

видно , че независимо от избраната технология площадката отговаря на изискванията на 

чл.12. 
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Норми на планиране и застрояване на площадката -  За площадката са 

изработени предварителни Генпланове, съобразени с трите възможни технологични 

процеси и се приемат за база за изчисляване на необходимите площи и определяне на 

примерно застрояване.  

Устройствените показатели за производствена зона –   Тсм,  съгласно приетия с ПМС 

№80 от 15.04.2002г. ППЗОПОГП към ОУП на гр.София и Столична Община не са 

определени. Приетите показатели за производствени зони Пс са следните :  

- Максимално допустима плътност на застрояване – до 55% 

- Максимално допустима интензивност на застрояване – 1.5 

- Минимално озеленена площ – 30% 

В Наредба №7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят  

площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци   / Обн. ДВ. бр.81 от 

17 Септември 2004г./, Приложение № 2 към чл. 14 са определени Норми за планиране и 

застрояване на площадки за третиране на отпадъци.Завода за третиране на отпадъци 

може да бъде отнесен към т.6-„Други физико-механични методи за третиране на 

отпадъци”,чиито устройствени показатели са: 

-     Максимално допустима плътност на застрояване  - до 70% 

-     Максимално допустима интензивност на застрояване – до 1.8 

-     Минимална озеленена площ – 25% 

При направените проучвания за необходимата  площ  за площадка за Завод за 

преработка на битови отпадъци , както и от предварителните Генпланове, бяха 

установени следните Устройствени показатели за различните технологични процеси: 

Биогориво – 

- Плътност на застрояване – 40% 
- Кинт – 0.4 
- Озеленяване –   40 % 

  Инсенерация –  

- Плътност на застрояване – 20% 
- Кинт – 0.2 
- Озеленяване – 50% 

  Интегриран подход –  

- Плътност на застрояване – 20% 
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- Кинт – 0.2 
- Озеленяване – 40 % 
 

От представените данни и направения  анализ е видно, че предложената площадка 

отговаря на изискващите се най- ниски устройствени показатели за ОУП.
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2. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И 
ФАКТОРИТЕ ПО ЧЛ. 4 И 5 НА ЗООС, КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ТЯХНОТО 
ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 
ИЛИ ПРОГРАМАТА. 

2.1. Атмосфера и атмосферен въздух 

2.1.1. Климатична характеристика 

Град София е разположен в централната част на Софийското котловинно поле с 

надморска височина 550 m. Софийската котловина, която е с дължина 75 km и ширина 20 

km се простира в посока северозапад-югоизток между Стара планина на север и 

планините Вискяр, Люлин, Витоша и Лозенска от юг. Софийската котловина се състои от 

две основни части - котловинно поле и оградни планински склонове. Склоновете на 

оградните планини в повечето места са стръмни. По средата на полето в меридионална 

посока протича река Искър - главна водна артерия. 

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗДУХА
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Фиг. 2.1.1. Температура на въздуха в София, НИМХ 

Климатът в района е умереноконтинентален, специфичен за високите полета в 

тази част на страната. Характерно за цялата територия е задържането и допълнителното 

радиационно изстиване на въздушните маси, при което се получават доста ниски 

температури до -28-30° С. Средните януарски температури са в порядъка на -1-3° С, а 
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средните юнски температури са 19,5-20° С. Голямо значение за температурния режим в 

разглежданата територия имат чести възникващите температурни инверсии. Голямата 

честота на инверсиите и високата влажност (80 %) обуславят значителния брой на 

мъгливи дни с – около 40-50 дни годишно. Валежите имат фронтален характер и 

континентален режим. Годишно 72 % от валежите са от дъжд , 21 % от сняг и 7 % и от 

двата вида валежи. Те са общо взето недостатъчни, максимума се явява – юни, а 

минимума – февруари. През зимните месеци броя на дните със снежна покривка е 106 

дни.  

КОЛИЧЕСТВО ВАЛЕЖ
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Фиг. 2.1.2. Количество на валежите в София, НИМХ 

Характерът на валежите в ранна пролет се различава твърде много от този в края 

на пролетта. Валежната сума през пролетните месеци е средно 164 mm. Валежите през 

март са малки, около 40 mm. През април и май те нарастват съответно с 32% и 210% 

спрямо март (Фиг.2..1.2).  

Валежният режим в началото на лятото е сходен с този в края на пролетта. 

Валежите за сезона са общо 180 mm. Юни е месец с най-много валежи, средно за периода 

75 mm. През следващите летни месеци юли и август валежите намаляват съответно с 25% 

и 35% спрямо юни.  

Краят на лятото и началото на есента за София е периодът с най-голямо 

атмосферно и почвено засушаване. Така през септември и октомври падат средно по 

около 35 mm валеж. Въпреки това, поради планинския характер на региона, през този 

период се случва да падат и най-много поройни дъждове.  
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Районът, който се разглежда от ПУП-ПРЗ, се отличава със сравнително ниска 

скорост ветровете, които имат предимно западно-източна посока, следвани по честота от 

северозападни и североизточни ветрове /фиг.2.1.3, 2.1.4./. С най-слабо проявление са 

ветровене от юг, север и северозапад. Относителният дял на тихо време е 31.1%. Средната 

годишна скороста на вятъра е 1,5 m/s. 

СКОРОСТ НА ВЯТЪРА
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Фиг. 2.1.3. Средна скорост на вятъра в София, НИМХ 

 

Фиг 2.1.4. Средногодишна роза на вятъра по честота, в %, по посоки, по данни от МС 
София 2 

Влажността на въздуха при земята зависи както от общата циркулация на 

атмосферата, характерна за региона, така и от влаго- и топлооборота с подложната 

повърхност. Тя може да се характеризира с няколко показателя, но обикновено се 

използва относителната влажност на въздуха, изразена в %. Средно годишно 

относителната влажност на въздуха над София е в границите 70 - 80%, като тя е най-висока 

в планинската част на региона и по-ниска в равнинната част. 
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ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА
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Фиг. 2.1.5. Относителна влажност на въздуха в София, НИМХ 

В годишен ход влажността на въздуха е най-висока през зимните месеци, когато 

достига 70 - 80%, и най-ниска през летните месеци (август), когато тя пада до около 60% 

(Фиг. 2.1.5). Влажност, по ниска от 30% (неблагоприятна за човека), се наблюдава много 

рядко в София. 

Годишната сума на продължителността на слънчевото греене в подножието на 

Витоша и централната част на града е около 1900 часа. В крайградските части около 

София продължителността нараства до около 2050 часа. Продължителността на 

слънчевото греене е максимална през м. юли, когато е максималната продължителност на 

деня, но и облачността е по-значителна. В редица места юлските стойности са много 

близки до тези през август.  

Годишна продължителност на слънчевото греене за района на Кубратово в часове е 

2090 часа, а Годишна сумарна слънчева радиация постъпваща върху хоризонтална 

повърхност е 1420 kWh/m2.  

2.1.2. Замърсители  

Съществуващи източници на замърсяване на въздуха в гр. София 

В София има три главни типа източници на замърсяване на въздуха: точкови - 

големи стационарни източници с един или няколко високи комини; площни - малки 

стационарни източници, разпределени върху дадена територия (битови източници, 
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производствени сгради, ниски комини); линейни – главно улици, булеварди, шосета, 

магистрали, по които се осъществява автомобилният трафик, т. е. мобилни източници.  

Източниците на емисии във въздуха могат да се разделят и по вида на 

дейностите – промишленост, транспорт, битови източници. 

В околоградския район, където попада и обекта на ПУП-ПРЗ се формират три 

крупни инфраструктурни, транспортни и производствени комплекса: 

- Кремиковци (МК и ПЗ “Кремиковци”) и Гара Яна; 

- гара Елин Пелин - Равно поле; 

- по направлението София - Сливница около точката на пресичане на транспортни 

коридори 4 и 10. 

Автомобилният транспорт представлява сериозен проблем като източник на 

замърсяване на въздуха за всички големи градове в света. Площадката, обект на ПУП-ПРЗ 

се обслужва транспортно от Градски път „Център- кв.Орландовци- кв.Бенковски – 

с.Кубратово – Околовръстен път” и чрез главния подход към ПСОВ, т.е. автомобилният 

трафик следва да намалява в посока перифената част на града. Все пак поради 

възможността за свързване с околовръстния път пътната артерия от Орландовци до 

околовръстния път през Негован и Световрачене има сравнително постоянно 

натоварване. 

Битовите източници на замърсяване на въздуха са концентрирани в частите на 

града с индивидуално жилищно застрояване, в които инженерната инфраструктура като 

цяло е недостатъчно развита. Към тях спадат и Орландовци, Бенковски, Кубратово. 

Райониране на София по нивото на замърсяване на въздуха (ДОВОС на 
ОУП-София) 

За правилното планиране на градовете, съществен интерес представлява 

районирането им по нивото на замърсяване на въздуха. Най-добри характеристики за 

тази цел са средносезонните и средногодишните концентрации на замърсители. За такова 

емпирично райониране на града обаче са необходими голям брой станции за измерване 

на замърсяването, обхващащи всички микроклиматични райони на града. Такова 

райониране е необходимо за София, тъй като разположението на града в котловинно 

поле, заградено от високи планини, създава условия за формиране на големи 
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хоризонтални градиенти както на метеорологичните елементи, така и на концентрациите 

на замърсители във въздуха. 

Търсеното райониране на града се затруднява от факта, че дори източниците на 

замърсяване да не променят интензитета си, разпределението на замърсителите на 

въздуха може да бъде много различно в пространството на града, а също и да се мени с 

времето поради зависимостта му от метеорологичните условия и най-вече от посоката и 

скоростта на вятъра. Броят на случаите с безветрие и температурни инверсии е различен 

за различните микроклиматични райони на града.  Трябва да се отбележи една особеност 

на данните за замърсяването на въздуха - силно асиметричните функции на 

разпределение.  

Райониране по нивото на SO2 във въздуха. Площадката, обект на екологична оценка 

попада към сравнително чисти от SO2 райони около пунктовете  в Ботунец и Орландовци. 

Това са райони, чийто метеорологичен режим влияе благоприятно на качеството на 

въздуха. Интересен е фактът, че някои от тези пунктове са в близост до северната 

индустриална зона или до МК ”Кремиковци”, а също са и с преобладаващо ниско 

използване на битово отопление. Влиянието на близките промишлени и на ниските 

битови източници е най-съществено за локалните райони при тихо време, когато през 

зимата се образуват мощни и продължителни температурни инверсии.  

Районирането на София по нивото на NO2 във въздуха е аналогично на това по 

отношение на SO2. Площадката, обект на ПУП-ПРЗ попада в район сравнително чист по 

отношение на NO2, вероятно защото този район спада към райони от 

микроклиматичната зона “открито котловинно поле” според микроклиматичното 

райониране на София (Блъскова и др.,1983), което в съчетание с по-малкия транспортен 

трафик определя по-ниското ниво на азотни оксиди.  

Райониране на София по нивото на фенол във въздуха. Като по-замърсени с фенол и 

през лятото и зимата се очертава района, сравнително най-близък до оценяваната 

площадка - около пункт номер 7 (Ботунец). Данните от територията на София показват, 

че районирането по отношение на фенол е затруднено, защото вероятно източниците му 

са разпръснати по територията на града. Това твърдение е противно на очакваното 

значително влияние на МК ”Кремиковци” върху нивото на фенола в градския въздух. 
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Вероятно този мощен източник влияе предимно на градската фонова концентрация на 

фенол поради сравнителната отдалеченост от града и малката честота на ветровете от 

североизток. Вероятно поради близостта си пункт № 7 (Ботунец) и през двата периода е 

от най-замърсените.  

Пространствената нееднородност на концентрациите на прах и тежки метали във 

въздуха на София, която е добре проявена през отделните сезони за повечето от тези 

инградиенти, също позволява в повечето случаи да се осъществи райониране на града по 

нивото на замърсяване на въздуха с тях. Трябва да се подчертае, че изразът “по-чисти” 

относно олово означава “в сравнение с другите пунктове”, защото средномесечните 

концентрации на олово са доста високи, например десетки и стотици пъти по-високи от 

средногодишната ПДК, равна на 1 µg/m3. Освен бензиновите двигатели, главен източник 

на олово е МК ”Кремиковци” (93 - 96% от промишлените емисии на олово според 

“Екологична програма на София”). Сравнително “по-чисти” са пунктовете 14 (Банкя - 

отдалечен от МКК) и донякъде 15 (кв. “Левски”) и 16 (“Х. Димитър”), транспортът около 

които е по-малък през зимата. МК ”Кремиковци” е съществен за наличието на олово във 

въздуха през зимата около пункт 7 (Ботунец), а транспортът – за пунктовете 8 (ХЕИ, бул. 

“Стамболийски”) и 11 (паметника на В. Левски).  

Концентрациите на цинк също са надвишавали многократно хигиенните норми, 

като например средномесечната им стойност в пунктовете е била от 2 до 10 - 15 пъти 

по-висока дори от 24-часовата ПДК = 50 µg/m3. Със сравнително по-ниско замърсяване се 

оказват районите около пунктовете 2 (Орландовци) и 3 (кв. “Модерно предградие”).  

Основен източник на манган във въздуха на София е отново МК ”Кремиковци”. 

Известен принос имат и предприятия от северната и източната промишлени зони, като 

Хладилен завод, Електрометал, Завод за асансьори и др. Затова естествено по-замърсен и 

през двата сезона е пунктът в Ботунец (№ 7), а “по-чисти” – Банкя (14) през зимата и 13, 14, 

1 и изненадващо защо № 2 (Орландовци) (вероятно поради особения режим на вятъра) - 

през лятото. През зимата определящо е влиянието на МК, създаващ високи фонови 

стойности, което прави полето на концентрациите на манган доста еднородно и натрупва 

пунктовете главно в една група.  
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Основен източник на мед в София е Комбинатът за цветни метали на гара Искър, 

но принос имат и редица малки предприятия и институти. Затова в изследвания период 

въздухът в София е имал значителни концентрации от мед (средните едномесечни 

концентрации са между 5 и 180 µg/m3, при 24-часова ПДК = 10 µg/m3, равна на тази за 

оловото). Най-високо ниво на замърсяване с мед през зимата е имало около пунктовете 9 

(Бояна), 11 (паметникът на В. Левски), 8 (ХЕИ, бул. “Стамболийски”), 15 (кв. “Левски”) и 7 

(Ботунец). Те се отделят по всички статистики, а коефициентите на вариация са 

най-ниски, т. е. тук замърсяването не е “залпово”, а локалните източници са действали 

практически непрекъснато. Прави впечатление, че сравнително по-чисти са пунктове с 

номера 2, 5 и 3, които са в близост до северната индустриална зона, т. е. тази зона е имала 

незначителни източници на мед. Сравнително най-чист през лятото е бил пункт 2 

(Орландовци), вероятно по-същата причина. След извършените в последните години на 

съществени усъвършенствувания Комбинатът за цветни метали на гара Искър не се явява 

повече постоянен генератор на значимо замърсдяване на прилежащите райони. 

Що се отнася до фините прахови частици във въздуха, т. е. частици прах с размери 

под 10µm, най-значително замърсяване се наблюдава в района на МК ”Кремиковци” (гара 

Яна), превишавало 5.3 пъти ПДКср.дн  през януари 2001 г. и достигнало до 397µg/m3, като 

средните денонощни стойности са били по-високи от ПДКср.дн в 50% от дните. Подобно е 

било положението и през май 2001 г., когато стойностите са били 2.8 пъти над ПДКср.дн  и 

в 70% от дните на месеца, достигайки до 211µg/m3. 

От всичко гореизложено, може да се направи извода, че площадката на ПСОВ в 

Кубратово не попада в рисковите зони на замърсяване. 

2.2. Състояние на водите 

Повърхностни води 

 Софийската котловина представлява своеобразен водосборен басейн, в който се 

формират повърхностни и подземни (пресни и термоминерални) води. Цялата котловина 

се отводнява от р. Искър и нейните ветрилообразно разположени притоци - Стари 

Искър, Перловска, Владайска, Какач, Блато и др. Река Искър навлиза в Софийското поле 
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при кв. „Панчарево", вие се покрай кварталите „Дружба", „Гара Искър", „Бусманци", 

„Враждебна" и „Кубратово" и напуска полето при гр. Нови Искър.  

Водосборът на р. Искър до гр. Нови Искър е 3662 km. Средната надморска височина на 

водосбора до гр. Нови Искър е 945 m, а дължината на реката от изворите до гр. Нови 

Искър е 114 km. Гъстотата на речната мрежа се променя от 3.3-2.8 km/km2  за Рилската 

част на водосбора до 0.9 - 0.7 km/km2 за Софийското поле. Средният наклон на реката е 

6.7%о с денивелация от около 2000 m.  

Таблица 2.2.1. Описание на реките и техните притоци, характеризиращи повърхностните 

води в близост до площадката на ПУП-ПРЗ 

Река Начало Устие 
Дължина 
(км) 

По-големи притоци 

Искър р. Прав (Рила) р. Дунав  19,4 
Стари Искър, Кална, Перловска, 
Владайска, Какач, Блато. 

Стари Искър 
(Лесновска) 

р. Лопушна (Белица) 
р. Искър кв. 
Световрачене 

30,5 
Макоцевска, Матица, Буховска, 
Ботунецка, Кремиковска, Локорска, 
Войняговска, Подгумерска 

Владайска 
Горно блато 
(Витоша) 

р. Искър общо 
устие с река 
Перловска 

23  Горнобанска и Суходолска 

Какач 
(Банкенска) 

Банкенска (Люлин, 
под вр. Райловско 
градище) 

р. Искър, след 
Кубратово 

15,8  Шевовица, Голяма река 

Блато 
землището на с. 
Опицвет (пл. Три 
уши) 

р. Искър при гр. 
Нови Искър 

8,5  
Сливнишка, Белица, Църна бара, 
Крива река 

 

Територия на София се пресича от по-многобройните леви притоци на р. Искър - 

Перловска, Владайска, Какач и Блато.  

 Река Владайска. Извира под Черни връх и връх Селимица и събира водите на по-

голямата част на западната половина на Витоша. В с. Владая приема водите на притока 

Бистра река, а под селото зауства р. Планиница. Протича през Княжево, Овча купел, 

където приема водите на р. Домуз дере и преди да напусне София, след квартал 

“Биримирци” приема р.Суходолска и тече вече под името Градска река. Коритото на 

реката в долното течение има изменено естествено трасе. Сега при квартал “Обрадовци” 

реката се насочва на Североизток (успоредно на пътя Обрадовци-Негован), приема водите 
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на р.Подуянска и се влива в. р. Искър. Дълга е 37.2 km и водосборна площ до вливането й 

в р. Искър е 150.7 km2 , като с планински характер е до ХМС (с площ 48.9 km2) и 

останалата площ е урбанизирана територия.  През тази територия реката тече в открито, 

коригирано и облицовано корито. 

 Река Суходолска. Извира от северните склонове на Люлин. След пресичането на 

Околовръстен път приема ляв приток р. Мало Бучино, а 200-300 m под нея р. Коньовица и 

други дерета. Тангира до Западен парк и ж.к Люлин и след бул. “Европа” навлиза в Трета 

индустриална зона, пресича кв.”Надежда”, Военна рампа, Беримирци и се влива във 

Владайска река. Водосборната й площ е 50,3 km2, а дължината й е 27 km. От устието до 

ж.п. линията Обрадовци-Волуяк, коритото е със земна корекция, като левият бряг е 

покрит с бетонови плочи. В този участък реката е излизала от коритото си, което е 

наложило направата на диги. Съществува проект (от 1967 г.) за каменна корекция с цел 

поемане на преливните канали от канализацията. От ул. “Л.Димитров” до моста на кв. 

“Надежда” коритото е правоъгълно, коригирано с бетоново дъно и стени облицовани с 

цепен камък.  

 Река Лесновска (Стари Искър). Води началото си северозападно от връх Голяма 

Икуна (1221 m) в планината Белица. В горното си течение се нарича Лопушна. След 

вливане на р. Габра се нарича Лесновска. Под това име протича до вливането в р Искър 

като неин десен приток. Водосборната площ е 1096 km2. По големи притоци: р. Габра, 

р. Макоцевска, р. Матица (Елешница) и др. Река Габра събира водите си от Лозенската 

планина. 

 Някога най-значителните изменения в градската хидрография са настъпвали в 

резултат от речни прииждания и наводнения. През последното столетие тези промени се 

дължат на разширяването и градоустройството на урбанизираните територии. Най-

силно са променени хидрографските системи на р. Искър и на вътрешноградските реки 

Перловска, Владайска и Суходолска. Пресушени и премахнати са Кривинският ръкав на 

р. Искър между кв. „Гара Искър" и кв. „Челопечене", реките Мутийска и Драганчова бара, 

блатата между кв. „Кубратово", „Негован", „Световрачене", „Гниляне" и др.   

Произходът, режимът и потенциалните запаси на речните води отразяват 

специфичните природно-географски условия на Софийската котловина. В Софийското 
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поле валежните количества са по-малко, а разходът за изпарение и инфилтрация - по-

голям, в сравнение с оградните планински склонове. Значителни валежни и речни водни 

маси попиват в седиментите, запълващи Софийския грабен и подхранват подземните 

водоносни хоризонти.  Приточните води, които получава р. Искър между яз. „Панчарево" 

и гр. Нови Искър, възлизат на около 280 млн. т3 и произхождат главно от р. Стари Искър 

(около 130 млн. т3) и р. Блато (около 35 млн. к. м.). Характерна особеност на Софийското 

поле е рязкото намаляване на подхранването на реките с повърхностни води (т.е. 

валежните води, които се оттичат по земната повърхност) и относителното увеличаване 

на подхранването на реките с подземни води. Вероятните съотношения между 

повърхностни ге и подземните води, подхранващи реките, са 60 : 40%. Софийските реки 

имат умереноконтинентален воден режим, който се характеризира със зимно-пролетно 

или пролетно пълноводие (февруари или март и март-юни) от снеготопенето и 

дъждовете и продължително лятноесенно маловодие (юли-ноември). Водният обем през 

пълноводието на реките средногодишно е 55-65 %, докато през маловодието той е 16-23 % 

от годишните водни обеми. Най-големите средномесечни водни количества на витошките 

реки са през юни (около 25 %), на р. Елешница - през май (около 19 %) и на реките 

Банкенска, Лесновска, Какач и Блато - през март (около 12-19 % от годишните водни 

обеми). Характерни особености в режима на реките са големите прииждания, които 

засягат жилищни квартали и земеделски площи, разположени покрай реките. През 1936-

1955 г. на р. Искър (при гр. Нови Искър) са регистрирани 5-6 прииждания годишно, а 

през 1956-1980 г. само от софийските притоци-3-4.  

Лесновска в прилещащия район показва едно стабилизиране и съответствие с 

изскванията за втора категория /фиг. 2.2.1-2.2.10/. 
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Фигура 2.1.1 Средногодишни стойности на рН за река Лесновска 

 

Фигура 2.1.2 Средногодишни стойности на електропроводимостта за река Лесновска 
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Фигура 2.1.3 Средногодишни стойности на неразтворени вещества за река Лесновска 

 

 

Фигура 2.1.4 Средногодишни стойности на разтворени вещества за река Лесновска 
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Фигура 2.1.5 Средногодишни стойности на азот (амониев) за река Лесновска 
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Фигура 2.1.6 Средногодишни стойности на нитритен азот за река Лесновска 

 

 

Фигура 2.1.7 Средногодишни стойности на нитратен азот за река Лесновска 
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Фигура 2.1.8 Средногодишни стойности на ортофосфати за река Лесновска 

 

 

Фигура 2.1.9 Средногодишни стойности на БПК 5 за река Лесновска 
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Фигура 2.1.10 Средногодишни стойности на окисляемост (перманганатна) за река 

Лесновска 

 Площадката, на която ще се изгради Завод за преработване на битови отапдъци е 

отредена като такава и е в непосредствена близост до ПСОВ – Кубратово. Пречистването 

на генерираните на територията на Столична Община отпадъчни води (битово-фекални, 

производствени и дъждовни) се осъществява в Градската пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ГПСОВ), намираща се в Кубратово. Тя е разположена в североизточната 

част на града на около 800 m от квартал Бенковски на площ от 600 dka. Има двустепенна 

схема на пречистване с последващо обеззаразяване и третиране на утайките. По-

подробно технологичната й схема се описва, както следва: механично стъпало (решетки 10 

бр., с диаметър 20 mm, пясъкозадържатели, първични радиални утаители – 4 бр., с 

диаметър 4 m), биологично стъпало (биобасейни - 6 бр. с пневматична фино-механична 

аерация с общ обем 162 m3 и вторични радиални утаители – 6 бр. с диаметър 54 m), 

обеззаразяване (контактни резервоари и хлоратори), анаеробно стабилизиране на 

утайките в метантанкове (4 бр. с общ обем 28 000 m3) с механично обезводняване. Пълната 

пречиствателна мощност на станцията е 1 000 000 m3 /денонощие, което е ≈ 11,5 m3/s. 

Основните проектни характеристики на първия етап са: Qср.час=20833m3/h, т.е.5.78m3/s, 

Qмах.час=27720m3/h,  Qмин.час = 9576 m3/h, Qср.ден. = 500 000 m3/ден. 

 

 

Фиг.2.2.11 – Общ вид на ПСОВ-Кубратово 
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Въз основа на направено изследване относно обхванатите жители на  

гр. София, отпадъчните води, от чиито имоти са отведени до пречиствателната станция за 

отпадъчни води “Кубратово”, е установено, че процентът на жителите, свързани към 

ГПСОВ, е около 75%. Водите, постъпващи в ГПСОВ “Кубратово” през последните 10 

години са посочени в таблица 2..2.2 Това отговаря на оразмерителните параметри на 

пречиствателната станция за първи етап от нейното изграждане – водно количество 500 

000 m3 на ден (5.7 m3/s) при максимално часово количество 7.8 m3/s със зъмърсеност: по 

БПК5 – 200 mg / l, по суспендирани вещества 316.0 mg / l. 

Таблица 2.2.2 - Количество отпадъчни води, постъпващи в ГПСОВ 

Година  m3 / година  m3 / денонощие 
1991 185 525 689 508 722 
1992 165 116 193 451 343 
1993 164 289 780 450 115 
1994 140 157 318 384 308 
1995 129 682 200 354 867 
1996 136 286 640 372 601 
1997 135 688 320 371 622 
1998 156 955 520 430 365 
1999 151 638 680 421 219 
2000 140 062 760 389 063 
2001 126 648 662 351 802 

Със съдействието на програма PHARE на ЕС през 2001 г. е проведена 

рехабилитация и реконструкция на съоръженията по пътя на водата. По този начин са 

постигнати необходимите показатели на пречистената отпадъчна води, за да може тя да 

бъде зауствана в р. Искър. Според Наредба № 6 на МОСВ, МРРБ, МЗ и МИ от 09 ноември 

2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в 

отпадъчни води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.) отпадъчните води от 

селищните пречиствателни станции трябва да отговорят на изискванията посочени в 

Приложение 3 към чл. 11, ал. 3 на горепосочената наредба. Тези изисквания са посочени в 

таблица 2..2.3. 

Таблица 2.2.3-Емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества 
в отпадъчни води от селищни пречиствателни станции 
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№ 
ПОКАЗАТЕЛ 

Единица мярка Концентрация 

1. Биохимична потребност от кислород 
(БПК5) при 20°С без нитрификация mg О2/ l 25 

2. Химично потребен кислород (ХПК) mg О2/ l 125 

3. Общо съдържание на неразтворими 
вещества, при над 10 000 е.ж. mg / l 35 

Данните от изследванията на отпадъчните води от ПСОВ на гр. София за 2001 г. 

показват, че степента на пречистване на отпадъчните види е достатъчна, за да може те да 

се заустват в р. Искър, без да има риск от недопустимо замърсяване на водите й. 

Река Искър в участъка на заустване на отпадъчните води от пречиствателната 

станция “Кубратово” е втора категория. Съгласно наредба № 10 на МОСВ от 3 юли 2001 г. 

(ДВ, бр. 66 / 2001 г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във 

водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения за точкови 

източници на замърсяване по чл. 27, ал. 3 се изисква индивидуалните емисионни 

ограничения да не бъдат по-строги от стойностите на показателите за проектната 

категория на водите във водния обект. Анализът на тенденциите на качеството на река 

Искър в прилещащия район показва едно стабилизиране и съответствие с изскванията за 

втора категория /фиг. 2.2.12-2.2.21/. 
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Фигура 2.1.12 Средногодишни стойности на рН за река Искър 

 

 

Фигура 2.1.13 Средногодишни стойности на електропроводимостта за река Искър 
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Фигура 2.1.14 Средногодишни стойности на неразтворени вещества за река Искър 

 

 

Фигура 2.1.15 Средногодишни стойности на разтворени вещества за река Искър 
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Фигура 2.1.16 Средногодишни стойности на азот (амониев) за река Искър 

 

 

Фигура 2.1.17 Средногодишни стойности на нитритен азот за река Искър 
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Фигура 2.1.18 Средногодишни стойности на нитратен азот за река Искър 

 

 

Фигура 2.1.19 Средногодишни стойности на ортофосфати за река Искър 
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Фигура 2.1.20 Средногодишни стойности на БПК 5 за река Искър 
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Фигура 2.1.21 Средногодишни стойности на окисляемост (перманганатна) за река 

Искър 

 Както се вижда от средногодишните показатели за качеството на водите на река 

Искър за някои показатели качеството на водите отговаря дори на изискванията за първа 

категория, но няма ярко изразени тенденции за непрекъснато подобрение. Флуктоациите 

са най-големи по отношение на неразтворимите примеси, което може да се обясни с 

климатичните аномалии в последните години. 

 

 Подземни води 

Пресни подземни води са акумулирани в отложенията, запълващи Софийската 

котловина. В тях е образуван общ водоносен хоризонт с по-голяма мощност в източната 

част на полето (до 200-300 т), където само терасните материали в района на кв. „Казичене" 

достигат дебелина 50-60 m. Тук е формиран грунтов басейн със значителни водни запаси, 

с бавно движение на водата в него от периферията към центъра и на северозапад към 

изхода на р. Искър от Софийското поле. В западната част на Софийското поле 

водоносният хоризонт е с по-малка дебелина и по-малки водни запаси. Прослойките от 

глинести материали на различна дълбочина в него причиняват образуването на места на 

полунапорни и напорни води.  

Подземните води в котловинното дъно се подхранват от валежите и от 

разливанията на реките при големи прииждания, а в периферията на полето - и от 

склоновите потоци. В района на Софийската напоителна система подземните води се 

подхранват и от поливните води.  

Нивото на подземните води е различно. То е най-плитко в ниската заравнена част 

между реките Искър и Стари Искър (Лесновска) и около р. Блато (0,5-1,5 m), където и 

колебанията му през годината са незначителни -30-60 cm. В съседство с реките подземните 

води излизат на повърхността и причиняват постоянно или сезонно заблатяване. В 

западната част и към периферията на котловинното поле нивото на подземните води се 

понижава на места повече от 10 m и колебанията на водното ниво през годината се 

увеличават от 0,5 до 4,5 m. Влияние върху нивото на подземните води оказва 

водочерпенето със сондажи и наличието на кариери за добив на инертни материали. В 
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естествени условия нивото на подземните води се повишава от есенно-зимните към 

пролетните месеци (март - април), а в районите с напояване - от пролетните към летните 

месеци, след което настъпва бавно понижение.  

Общите динамични запаси на пресните подземни води в Софийското поле се 

оценяват на около 2 m/s и около 2/3 от тях се експлоатират. Най-значителни запаси има 

по терасите на р. Искър и р. Стари Искър (Лесновска), а по-малко - по терасите на р. 

Блато. В тези райони са изградени големи водоснабдителни системи (при кв. „Казичене", 

с. Лесново, кв. „Световрачене", в северозападната индустриална зона на София и др.). По-

плитко разположените терасни води са най-замърсени от различни източници или от 

притока на замърсени речни води, с които са в хидравлична връзка. По-дълбоко 

разположените подземни води са по-малко замърсени и с оглед гарантиране на 

качеството на черпените води дълбочината на сондажите постепенно се увеличава 

въпреки по-малките водни запаси. С нарастването на дълбочината на водочерпене се 

повишава температурата на водите, която от 10-15 °С близо до повърхността достига до 

20-22 °С на дълбочина 200-300 т и преминава границата за термоминерални води.  

Характерът на терена на район Нови Искър е равнинен на юг, до слабо хълмист на 

север, с надморска височина 520 метра. В геоморфоложко отношение теренът е изграден 

от алувиалните наноси на река Искър, представени предимно от едър чакъл и валуни. 

Река Искър е главната отводнителна артерия на района, пресичайки го в посока юг-север. 

При Курило реката напуска полето и навлиза в Старопланинския пролом. 

Стойностите на водното количество на реката, при Курило са високи 9 мл/сек. 

Голяма площ заема залив над тераса, която при пролетния максимум на водите 

причинява заблатявания. Причина за заблатяванията, особено в района на Гниляне са и 

подпочвените води. На места водите с дълбока циркулация излизат на повърхността. При 

Гниляне това става чрез сондаж. Водата е с дебит 6 л/сек, t° +44° С алкална, средно 

минерализирана.  

На територията на площадката няма данни за наличие на минерални води. 

2.3. Състояние на почвите 
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Според природогеографското райониране на България разглежданата територия 

на Софийска община попада в подобластта Задбалкански котловини на Краищенско-

Средногорската област, а в агроекологично отношение – в Софийско-Пернишкия 

агроекологичен район на смолници и канелени горски почви. 

Столичният район “Нови Искър”, в който попада и Кубратово е разположен на 

територия от 220 000 дка. Обработваемата земя е 150 000 дка, нивите - 78 532 дка, 

естествените ливади – 8769 дка, пасищата – 10 040 дка, а горският фонд – 74 266 дка. 

Еднообразния скален състав и растителна покривка, са предпоставка за наличието 

и на еднообразни почви. Широко разпространение имат алувиалните и алувиално-

ливадните почви, характеризиращи се с голяма влагозадържаща способност. Поради това 

върху тях се отглеждат зеленчукови култури, ягоди и други. Тези почви са развити южно, 

източно и западно от Кумарица и източно от Курило и Гниляне.  

Алувиално-ливадни почви (Eutric Fluvisols) - имат само един генетичен хоризонт 

– хумусно-акумулативен (А), под който следват различни по състав (минерален и 

петрографски) и мощност пластове (І пл., ІІ пл. и т. н.). Алувиално-ливадните почви са 

много разнообразни, както площно, така и в дълбочина, което се дължи на 

периодичността в отлагането на речните материали. Хумусно-акумулативният хоризонт 

(А) е с мощност, варираща в много широки граници – от 10 до около 80 сm. Най-често той 

се отличава с рохкаво сложение, зърнесто-троховидна структура (за целините) и 

разпрашена (за обработваемите земи). Поради периодично протичащите флувиално-

акумулационни процеси, някои от пластовете в дълбочина са интензивно хумусирани. Те 

представляват бивши хумусни хоризонти, погребани. Почвите са оглеени в терените, 

където подпочвените води престояват в профила им за по-дълги периоди от време.  Тези 

почви, в зависимост от естеството на наслагите, се характеризират с разнообразен 

механичен състав.  Когато подпочвените води са чисти и са на дълбочина около 0.6-1.5 m 

от повърхността, те се издигат по капилярен път (при средно до тежко песъчливо-

глинестите разновидности) до коренообитаемата зона, което представлява важна 

предпоставка за реализиране на високото потенциално плодородие на почвите.Тези 

почви се отличават с различно количество на органичното вещество. Хумусното 

съдържание може да варира от 1 до 4%. Задоволителни са запасите им с усвояем азот. 
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Поради относително високата степен на нитрификация фосфорните запаси са 

подложени на по-интензивно извличане от страна на растенията, което е причина 

почвите често да показват фосфорен недостиг. При по-високо съдържание на пясък се 

установява недостиг и на калий. На базата на голямото разнообразие на алувиално-

ливадните почви, по продуктивност при неполивни условия те се намират предимно в 

границите между 3-та и 5-та бонитетна категория (добри и средно добри земи). Това са 

плодородни почви, при които се получават сравнително високи добиви от земеделските 

култури при умело управление. По отношение на устойчивостта им на химическо 

замърсяване те се отнасят към средно устойчивите почви. 

Алувиално-ливадните почви, заблатени (Eutric Gleysols)- Напоследък 

заблатените алувиално-ливадни почви на територията на област "София - град" са малки 

петна по поречието на р. Искър - от с. Бусманци до гр. Нови Искър. Те имат ограничено 

разпространение и заемат най ниските форми на релефа. По механичен състав те са леко, 

средно и тежко глинести. Понякога в профила им се установява наличие на глинести 

прослойки, какъвто е случаят с почвите в землището на с. Кубратово. В тези случаи при 

повишаване на нивото на подпочвените води, които са в хидравлична връзка с водите в р. 

Искър. Тази част от почвите, освен че се заблатяват, се преовлажняват и повърхностно. 

Това са почви с лош въздушен и хранителен режим и с ниско естествено плодородие. 

Отнасят се към 5-7 бонитетна категория (средно добри и лоши земи). Включването им в 

обработваемите земи изисква мерки за коригиране на нивото на подпочвените води. 

Други видове почви, разпространени в района са слабо излужените черноземи, 

смолници и канелени горски почви. Изхождайки от агропроизводителните им свойства, 

върху тези почви с успех може да се отглежда пшеница, ечемик, овес, и редица овощни 

видове. Смолниците и канелените горски почви са развити западно от Кумарица, северно 

и южно от Гниляне и западно от Курило. 

Замърсяване с тежки метали на софийския околоградски район (ДОВОС на 
ОУП-София) 

Замърсяването на почвите с тежки метали в района на Кремиковци е добре 

известен факт, доказан с различни проучвания и оценки, свързани с въздействието на 

металургичните производства на фирма „Кремиковци-АД”. Основните стационарни 
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източници са разположени по цялостната технологична верига на производствата, но с 

основен принос са високотемпературните производства при добива на чугун и стомана. 

Замърсяването се реализира предимно чрез въздушния пренос и атмосферно отлагане на 

прах и аерозоли (високи концентрации на Pb, MnO, ZnO, AsO, CdO). Други източници на 

замърсяване са: 

- хвостохранилището на "Кремиковци" АД (североизточно от с. Челопечене и 

югоизточно от с. Ботунец) на площ от 120 ha. Наличието в хвоста предимно на прахови 

частици е предпоставка за замърсяване на прилежащите земи чрез прахоунос. В хвоста 

като основни замърсители доминират съединения на оловото и кадмия. 

- депата за твърди отпадъци - насипище "Яна", сгуроотвал "Кремиковци" 

(между селата Долни Богров, Горни Богров, Мусачево и р. Лесновска), на площ от 147 ha. 

Замърсяването се осъществява по два пътя: чрез отлагане на прах и по инфилтрационен 

път при сгуроотвала поради високото ниво на подпочвените води в близост до него (до 80 

сm от повърхността на почвата). 

Като допълнителен източник се явява и автотранспортът (магистралата "Хемус"), 

основното влияние върху замърсяването с тежки метали на който засяга успоредната на 

шосето 10-метровата ивица, и авиотранспортът (летище "София"). 

Анализът на степента на замърсяването е направен на базата на данни за фонови 

концентрации (таблица 2.3.1) и пределно допустими концентрации на съответните 

замърсители на почвите. Най-чувствително е замърсяването на земеделските земи в 

землището на гр. Бухово - 53.2% от площите са силно замърсени (> 3 ПДК), 35.1% са 

средно замърсени (2-3 ПДК), 11.7% са слабо замърсени (1-2ПДК). 

 

 

 

Таблица 2.3.1. Фонови концентрации на тежки метали в почвите от Софийското поле 

Почвен вид 

Pb 

mg / kg 
почва 

Zn  

mg / kg 
почва 

Cu 
mg / kg 
почва 

As 

 mg / kg 
почва 

Cd  

mg / kg 
почва 

Излужена 
смолница 

12 ± 8 75 ± 20 35 ± 15 10 ± 5 0.3 ± 0.2 
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Канелени горски 
почви, излужени 

15 ± 10 60 ± 20 25 ± 15 10 ± 5 0.3 ± 0.2 

Алувиално-
делувиални  

15 ± 10 55 ± 20 25 ± 15 10 ± 5 0.3 ± 0.2 

 

От токсичните елементи основният замърсител за всички землища е оловото. Най 

високо е замърсяването с олово в землището на гр. Бухово (средно 3.62 ПДК), следват 

Горни Богров (средно 2.29 ПДК), с. Сеславци (средно 2.26 ПДК), с. Кремиковци и с. Яна 

(средно 1.51 ПДК). 

Второ място сред замърсителите заема арсенът. Отново най-високо е 

замърсяването в землището на гр. Бухово (средно 2.31 ПДК), следва с. Сеславци (средно 

1.85 ПДК), с. Горни Богров (средно 1.81 ПДК), с. Ботунец (средно 1.12 ПДК), с. Кремиковци 

(средно 1.07 ПДК) и Яна (средно 1.02 ПДК).  

Цинкът, кадмият и медта са следващите основни замърсители. Средното 

замърсяване с цинк в землищата на коментираните села варира от 0.33 до 1.61 ПДК (с. 

Горни Богров), а средното замърсяване с кадмий – от 0.09 до 0.34 ПДК (гр. Бухово). 

Установено е също така, че обсегът на влияние на "Кремиковци", що се отнася до 

замърсяването на почвите, се простира и извън пределите на околоградския район на 

София. В община Елин Пелин от проучени 860 ha, 718 ha са замърсени над ПДК, а в 

останалите 142 ha замърсяването на почвите с тежки метали е между фоновите 

концентрации и ПДК. Доказан е техногенният произход на почвеното замърсяване с 

олово, кадмий, мед, цинк и манган, както и тенденцията на намаляване на степента на 

замърсяване на почвата с отдалечаване от комбината. Най-силно замърсени са почвите в 

землището на с. Доганово, след което се нареждат тези на с. Мусачево, гр. Елин Пелин, с. 

Равно поле, с. Лесново и с. Г. Раковица. Заключението е направено на базата на средни 

кларк-концентрации на изследваните тежки метали (олово, мед, цинк, манган и кобалт). 

Замърсяването на почвите с тежки метали и металоиди е обект на мониторинг и 

контрол от Национална Система за Екологичен Мониторинг /МОСВ. ИАОС - Състояние 

на околната среда в Република България. Годишни бюлетиниб. Според последните 

публикувани данни на НАСЕМ (таблица 2.3.3) през последните 3 години не се наблюдава 

изменение на натрупаните количества тежки метали за наблюдаваните 7 контролни 
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пункта край "Кремиковци" АД. За пункт "Яна" се потвърждават високите нива на 

замърсяване за олово (3.5 пъти над ПДК) и арсен (4.5 пъти над ПДК). 

Сред установените концентрации на тежки метали и арсен в землищата от 

Северната част на Софийската котловина внимание заслужава регистрираното 

замърсяване с олово в землището на Нови Искър. 

Таблица 2.3.2. Степен на замърсяване на почвите с тежки метали (Кт = Сизм : Спдк) в 
райони на Столична община, 1999 г.-2006г. (данни на НАСЕМ – МОСВ) 

Землище Cd Pb Zn Cu As 

Нови Искър 1.1 4.4 0.3 0.18 0.44 

Кубратово 0.17 0.66 0.37 0.2 0.24 

Ботунец 0.1 0.7 0.19 0.14 0.68 

Сеславци 0.2 1.6 0.39 0.26 1.24 

 

Проучванията на Б. Кръстанов относно замърсяването на почвата с тежки метали в 

периферията на градския район (Софийски околовръстен път - Южна дъга) показват 

завишени стойности само на оловото – от 69 до   78% от ПДК. 

Алувиално - ливадните почви в близост до летище "София" от гледна точка на 

екологичното им състояние се намират в начален стадий на техногенно замърсяване. 

Съдържанието на тежки метали е над фоновите концентрации - Pb (21   117 mg / kg 

почва), Cu (25   143 mg / kg почва), Cd (1.0   2.0 mg / kg почва), Zn (54   310 mg / kg почва), 

като най чувствителни изменения са настъпили при оловото и кадмия. За последните три 

години /2004-2006 год./ нивата на тежките метали / мед, цинк, кадмий, олово, хром, никел 

арсен/ за териториите около Кубратово и Долни Богров са близки или под 

установяваните най-ниски нива на замърсяване за периода 1999-2006 година/. Районът на 

Кубратово очевидно се явява най-малко засегнат от техногенното замърсяване в 

разглежданите околоградски зони. Преносът на техногенните замърсители в почвените 

системи в разглежданите зони е с различна скорост, поради естествените различия в 

съотношението на структурните компоненти на почвите. 

Замърсяване с устойчиви органични замърсители 

→ Полиароматни въглеводороди 
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Съгласно нормативните изисквания се контролират 17 вещества, съответствуващи 

на Монреалския протокол от 1998 год. към Конвенцията за трансгранично замърсяване на 

въздуха. Пунктвовете за пробонабиране в околоградския район на София са Мрамор, 

Нови Искър, Кубратово, Световрачене, Негован, Локорско, Челопечене, Ботунец, 

Сеславци, Яна и Горни Богров), местоположението на които е съобразно с потенциалните 

източници на замърсяване. Резултатите от анализите (ИАОС) са обсъдени на базата на 

Наредба № 3 за съдържание на вредни вещества в почвата. Съгласно наредбата се въвежда 

4 степенна скала за оценка на замърсяването относно сумата на субстанциите и за всяка 

една от тях, както следва: справочни фонови стойности, предохранителни равнища на 

концентрация, пределно допустими концентрации и интервенционни равнища на 

концентрации. Най силно замърсени са районите на Яна, Горни Богров и Кубратово, като 

по отношение на някои от компонентите (нафтален, флуорантен, фенантерн, 

бензо(а)пирен) измерените концентрации са над ПДК. Това всъщност са районите с най-

силно индустриално замърсяване на въздуха. Сумата на РАН за всички наблюдавани 

пунктове е в интервала предохранителни равнища – по-ниски от пределно допустимата 

концентрация. Измерените съдържания на РАН са в нива, неоказващи вредни 

въздействия върху почвите. 

→ Полихлорбифенили - РСВ 

Контролират се 6 субстанции съгласно Монреалския протокол от 1998 год. към 

Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха. В околоградския район на София 

се следят измененията на тези показатели в общо 11 пункта (таблица 3.1.6-6), посочени 

вече при коментара за полиароматните въглеводороди. Получените резултати са 

анализирани съгласно Наредба № 3 за съдържание на вредни вещества в почвата. Според 

4-степенната скала за оценка на замърсяването всички измерени концентрации са под 

справочните фонови концентрации и следователно не съществува потенциална опасност 

от замърсяване на почвите. 

 Таблица 2.3.3.  Съдържание на полихлорни бифенили в почви (µg/kg) в райони на 
Столична община за 1998 год. (данни на НАСЕМ при МОСВ) 

Пункт Нови Искър Кубратово Ботунец Сеславци 

PCB 28 0.019 0.095 0.031 0.008 

PCB 52 0.022 0.121 0.039 0.015 
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PCB 101 0.03 0.07 0.032 0.007 

PCB 153 0.053 0.307 0.057 0.041 

PCB 138 0.066 0.44 0.115 0.079 

PCB 180 0.031 0.284 0.05 0.059 

сума 0.221 1.414 0.324 0.209 

→  Замърсяване с пестициди 

От 1997 год. се следи систематично замърсяването на почвите в България с 

органохлорни, фосфорорганични и триазонови пестициди. Това са органични 

замърсители, някои от които със значителен период на полуразпад, които представляват 

сериозен риск за околната среда, тъй като попадат лесно в хранителната верига. 

Отличават се с много висока токсичност. От следените 7 на брой органохлорни пестициди 

в околоградския район на София са установени замърсявания над предохранителните 

нива в землищата на с. Челопечене и с. Ботунец (таблица 2.3.4). Смята се, че причината за 

регистриране все още на остатъчни количества метаболитни продукти DDT (след 

официалната им забрана в световен мащаб през 1968 год.) се дължи освен на дългия им 

период на полуразпад и на неспазване на тази забрана и неправилното им депониране / 

обезвреждане. Изследванията обаче доказват локален характер на тези замърсявания. 

В наблюдаваните пунктове измерените количества на триазоновите пестициди 

(атразин, симазин, пропазин) са под границата на откриване - 0.001 mg / kg почва. 

Фосфорорганичните пестициди (золон и фенитротион) не се акумулират в 

почвата. В повечето случаи стойностите са близки до границата на откриване - 0.0002 mg / 

kg почва. 

Таблица 2.3.4. Съдържание на хлорорганични пестициди в почви (µ g/kg) в райони на 
Столична община за 1998 год. (данни на НАСЕМ при МОСВ) 

Вид Нови Искър Кубратово Ботунец Сеславци 
Alpha-HCH 1.4 2.23 - - 

HCB 0.21 0.14 0.1 0.07 
Simazine 0.26 - 0.18 - 
Atrazine - - - - 

Propazine  - 0.04 - 
Gamma HCB 0.64 - - - 
Heptachlor - - - - 
Fenitrothior - - - - 

Aldin - - - - 
Cis-Hept ep 0.06 0.09 0.16 0.03 
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Dieldrin - - 0.27 - 
Endrin - - - - 

Metoxychlor 0.34 - 0.33 - 
zolon 0.29 0.33 0.16 0.12 

o,p-DDE 0.05 0.38 2.39 0.02 
p,p'-DDE 2.79 17.13 255.95 2.43 
o,p'-DDD 0.13 3.17 3.29 0.03 
p,p-DDD 0.37 9.33 2.29 0.18 
o,p-DDT 0.65 3.63 26.85 0.32 
p,p-DDT 11.59 20.77 43.75 11.87 

Сума DDT 15.58 54.41 334.52 14.85 

 → Замърсяване с нефтопродукти 

По информация на МОСВ (Състояние на околната среда в Република България. Годишен 

бюлетин, 1999) и МЗГ в околоградския район на столицата не са регистрирани земеделски 

територии, замърсени с нефтопродукти. 

Тъй като поради въведените забрани няма основание да се очаква ново постъпване на 

органични замърсители от различни пестициди то може да се очаква постепенно 

възстановяване на качеството на почвите и намаляване на съдържанието на тези 

замърсители. 

2.4. Шум и физични фактори 

В Националната стратегия по околна среда, както и в Плана за действие 

2000 - 2006 г., се обръща сериозно внимание на шумовото замърсяване от транспортен 

шум, както и отделно от авиационния. Тук е упоменато, че “в България за реален 

контрол, с цел подобряване на акустичния климат в населените места, може да се говори 

след 1990 г. Изградена е контролна мрежа от 49 пунктове в системата на МЗ - СХЕИ.  

Създадена и се поддържа национална база данни за шумовото замърсяване на  средата за 

обитаване в Столична община, позволяваща следенето на динамиката на изменението му 

във времето. 

Основните източници на шум, за площадката по ПУП-ПРЗ е единствено 

околовръстния път, който се намира на около.2500.м, както  и съоръженията (помпи), 

които работят в ПСОВ. ПСОВ има двустепенна схема на пречистване с последващо 

обеззаразяване и третиране на утайките. Технологичната й схема включва: механично 

стъпало (решетки 10 бр., с диаметър 20 mm, пясъкозадържатели, първични радиални 
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утаители – 4 бр., с диаметър 4 m), биологично стъпало (биобасейни - 6 бр. с пневматична 

фино-механична аерация с общ обем 162 m3 и вторични радиални утаители – 6 бр. с 

диаметър 54 m), обеззаразяване (контактни резервоари и хлоратори), анаеробно 

стабилизиране на утайките в метантанкове (4 бр. с общ обем 28 000 m3) с механично 

обезводняване. 

Помпите и съоръженията, източници на шум са обезопасени и отговарят на 

нормите на работна среда. 

2.5. Състояние на флора и фауна 

Обектът се намира в Софийския флорен район. Извън площадката  

растителността е производна и е представена от ниви, градини, ливади, които са на 

мястото на дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora), полски бряст Ulmus minor Mill. и 

други. Дървесната и храстовидна растителност е съставена от следните видове: ясен, бреза, 

ябълка, черна топола и др.Тревистата растителност е представена от съобщества на 

обикновена ливадина, ливадна власатка, обикновен райграс. 

Оценката за количеството на градините и скверовете с локално значение за 

районите от крайградската зона на столицата, където попада и район Нови искър е 

посочена в таблица 2.5.1. Досега изградените зелени площи в тези селища с районно и 

локално значение напълно удовлетворяват нормативните изисквания спрямо 

съществуващата демографска характеристика и селищна структура. 

Таблица 2.5.2. Разпределение на видовете зелени площи в категориите за ограничено 
ползване и специално предназначение (дка) 
Ограничено ползване Специално предназначение 

Район Жилищ-
ни ком-
плекси 

Жил. 
кварта-

ли 
Учебни Здравни 

Общест-
вeни и 
произ-

водстве-
ни 

Спорт 

Ботан. и 
зоолог. 

градини, 
дендра-
риуми, 

разсадн. 

Гробищ-
ни 

Резиден-
ции и 
други 

1. Нови 
Искър 

- - - 4.2 - 128.2 - 25.0 - 

 

От гледна точка на биоструктурата на елементите на зелената система и нейния 

флористичен състав за района на Нови Искър, данните са показани в таблица 2.5.3 
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Таблица 2.5.3. Баланс на територията на селищните зелени площи по райони в % 

Район 
Дървесна и 

храстова 
растителност 

Тревни 
площи 

Алеи, 
площадки и 

други 

Общо 
вегетативни 

елементи 

1. Нови Искър 26.23 56.49 17.28 82.72 

 

Разнообразието на растителността в обхвата на Софийска община се дължи 

главно на местните природни екологични условия, а също така и на антропогенното 

влияние. Край реките, пресичащи Софийска община, включително и р. Искър на мястото 

на унищожените в миналото гори са се настанили влаголюбиви тревни видове – 

предимно житни, бобови и разнотревие (ежова главица, бяла и червена детелина, 

пипериче, ливадна метлица, броеничеста ливадина и др.). В най-ниските релефни форми 

ограничено разпространение има ливадно-блатната и блатната растителност. На някои 

места растат върби и тополи, а на други са засадени акациеви култури. 

Според зоогеографското райониране на страната районът, в който е ситуиран 

разглежданият обект, фауната е представена от видове, срещащи се в невисоките 

планински масиви и полета в тази част на страната. Това са средноевропейски видове 

характерни предимно за умерените географски ширини. За населените места на 

общината е характерен и синантропен животински комплекс от малко на брой видове, но 

с висока численост – домашно врабче, гугутка, плъхове, някои насекоми.  

Рибната фауна е локализирана в яз. Искър, в някои по-големи водни площи на 

околоградската зона и в отделни чисти речни участъци. Основна част от сухоземната 

фауна е концентрирана в оградните планини. В планинските гори се срещат катерица, 

обикновен сънливец, лисица, сърна, много видове птици и безгръбначни животни и 

отделни влечуги и земноводни. За района не са посочени редки и застрашени от 

изчезване земноводни и влечуги. 

Видовият състав на фауната в Софийска община е силно намален, тъй като 

голяма част от територията на общината е силно урбанизирана или е обект на 

селскостопанска дейност.  

Съгласно геоботаническото райониране на България територията на 

пречиствателната станция в района на с. Кубратово се отнася към Софийски район на 
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Балканската флористична провинция от Европейската широколистна горска област ( 

Бондев, 1997). В съответствие с горскорастителното райониране на България тази 

територия се включва в Равнинно-котловинен Софийско – Пернишки район на Умерено-

континенталната Западнобългарска Краищенско-Средногорска горскорастително 

провинция от Умерено-континенталната горскорастителна област ( Павлов, 1998). 

Растителната покривка на предвидената площадка по Предварителния Генплан на 

завод за ТБО на територията на пречиствателната станция е съставена от рудерални 

видове. Върху депонирания инфилтрат в зависимост от периода на престой се формират 

микрогрупировки с различна плътност и епизодична мозаичност. През различни 

периоди в различни количествени съотношения участвуват растителните видове: малък 

репей ( Arctium minus (Hill.) Bermh.), смрадливо подрумиче ( Anthemis cotula L.), 

обикновен пелин ( Artemisia vulgaris L.), родилна трева ( Cardaria draba (L.) Desf.), 

обикновен магарешки бодил ( Carduus acanthoides L.), смрадлива дрипавка ( Crepis foetida 

L.), жълта резеда ( Reseda lutea L.), подбел ( Tussilago farfara L.) и др. 

По защитната дига е развита тревна растителност с преобладание на житни треви. 

Общото проективно покритие достига до 80-90 %. В различно количествено съотношение 

в различни части на дигата с най-голяма срещаемост са видовете: тръстиковидна власатка 

(Festuca arundinacea Schreb. ), сплескана ливадина (Poa compressa L.), тревист бъз 

(Sambucus ebulus L.), източно пипериче ( Persicaria orientalis (L.) Assenov), бяло еньовче 

(Galium album Mill. ), четинест пирей ( Elymus hispidus (Opiz.) Meld.), обикновена коприва 

(Urtica dioica L.), татул (Datura stramonium L.) и др. 

В прилежащата до дигата заравнена част край р. Искър е формирана хигрофитна 

тревна растителност с участието на блатен чистиц ( Stachys palustris L.), черен бъз ( 

Sambucus nigra L. ), земноводно пипериче ( Persicaria amphibian (L.) S.F.Gray), ручейно 

еньовче ( Galium rivale (Sibth. And Sm.) Griseb.), кучешки пирей ( Elymus caninus (L.) L.), 

лъжичина (Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara and Grande) , лъскав азмацук ( Anthriscus nitida 

(Wahlenb. ) Garcke), грудков балдаран ( Chaerophyllum bulbosum L.), лепка ( Galium 

apparine L.), пиринейски здравец ( Geranium pyrenaicum Burm.), хибридна чобанка ( 

Petasite hybridus (L.) P.Gaertner ), тревист бъз ( Sambucus ebulus L.), влакнест кострец ( 

Sonchus asper (L.) Hill.), обикновена коприва ( Urtica dioica L.) и др. 
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Покрай брега на р. Искър има хигрофитни дървесни микрогрупиравка с участието 

на бяла върба (Salix alba L.), ракита ( Salix purpurea L.), крехка върба ( Salix fragilis L.), 

черна топоба ( Populus nigra L.), бяла топола ( Populus alba L.) и др. 

По флористичния подход за класификация растителността на предвидената 

площадка на завод за ТБО се отнасят към типовете фитоценози от клас Artemisietea 

vulgaris Lahmeyer et al. ex von Rochow, 1951 ( Клас Onopordietea Br.-Bl., 1962) формирани 

на рудерални местообитания. 

Хигрофитната тревна растителност на речната тераса покрай дигата се отнася към 

нитрофилните типове съобщества от клас Galio-Urticetea Passarge ex Kopesky, 1969, 

формирани на крайречни терени. Фрагментите от крайречни върбови и тополови 

микрогрупировки се отнасят към типовете фитоценози от клас Salicetea purpureae Moor, 

1958. 

По физиономичен подход за класификация, тревистата растителност на 

проучваните територии може да се отнесе към класовете формации Theroherbosa 

Mesoherbosa и Hygroherbosa. Горската растителност се отнася към клас формации 

Листопадни гори ( Aestilignosa ) – Група формации хигрофитни широколистни гори. 

Цялостният анализ на флористичния състав на растителността на площадката 

показва, че на тази територия преобладават вторични и подвижни растителни видове и 

растителни съобщества. На проучваната територия не са установени редки и защитени 

растителни видове и растителни съобщества включени в Закона за биологично 

разнообразие ( Обн., ДВ, бр. 77 от 09.08.2002). На дигата са формирани сериални 

съобщества към протичащи вторични сукцесии. Крайречната растителност е съставена от 

продължително-производни съобщества. На проучваната територия не са установени 

редки и защитени растителни видове и растителни съобщества включени в Закона за 

биологично разнообразие ( Обн., ДВ, бр. 77 от 09.08.2002).  
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2.6. Културно наследство и паметници на културата 

Първоначално село Кубратово е носело името Куманиче. Появилата се 11 век чума, 

принуждава жителите да се заселят в Лозенската планина. Там и днес съществува 

местност, която се нарича “Куманичките кошари”. След около половин век, 

родствениците на първите куманичени се връщат в родната земя. В началото на 15 век 

селото се преименува в Кумандже, но в края на века и в 16 век продължава да носи 

първото си име Куманиче. Интересен е фактът, че през 1859 – 1860 година жителите на 

селото събират средства, които предоставят на Софийската Света Митрополия за 

построяването на катедралния храм “Света Неделя” в столицата. В първата половина на 

20 век селото се преименува в Кубратово, име, което носи и до днес. Основната 

забележителност, която се намира в близаст до с. Кубратово е Обрадовския манастир 

„Свети Мина”. 

Обрадовски манастир „Свети Мина”- Според легенда, манастирът е бил основан 

през късно Римско време. Той е представлявал внушителен комплекс със своите 40 

параклиса (някои от които посветени на св. св. Апостол Петър и Павел, св. Николай, св. св. 

Козма и Дамян и др.), много манастирски сгради и имоти. При прокопаването на 

коритото на река Владайска са открити основи на сгради, а по-късно реката дълго време е 

носила керемиди, камъни и тухли. Смята се, че е имало Римска баня близо до параклиса 
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“св. Николай”, която е използвала топъл минерален извор. Мястото и в момента е 

мочурливо и не замръзва през зимата. Никой не знае колко дълго е просъществувал този 

манастир. След като е бил разрушен само една легенда е пазила спомена за манастира 

“св. Мина” до 1927г. През тази година около Кръстовден селяни от Обрадовци, които 

разхождали добитъка си, видели, че животните започнали да изриват керемиди, тухли и 

други строителни материали на мястото на стария манастир. По-късно хора от селото 

решили да разровят останките по-надълбоко и намерили основите на стара църква. 

Открили олтара на църквата и малък кладенец, изграден от камъни, до него. Смята се, че 

кладенчето е било аязмото на църквата. Другите предмети, изровени от хората, били 

дискос, който в момента се съхранява в религиозния исторически музей на св. Синод, и 

горната част на кадилница. Всички са били убедени, че находката представлява част от 

манастира “св. Мина”, който според легенди се е намирал в тази част на Софийско поле. 

Мълвата за откриването на единствения манастир, посветен на св. Мина в България 

пропътувала бързо и скоро към манастира започнали да се стичат хора от всички краища 

на страната. На църковния празник на 24-ти ноември много хора се събрали в обителта и 

дали своята помощ за възстановяването на манастира. Събраните средства веднага са 

вложени в изграждането на дървен олтар с икони, коийто просъществувал до 1942г. През 

1942г. е построена и сграда за подслон на поклониците, която просъществувала до 1969г. 

Тази сграда вече не съществува; на нейно място са издигнати една просторна двуетажна 

сграда от 100кв. и една едноетажна постройка от 50кв.  

  

  

Храмът има също така голяма икона на св. 

Мина, за която се смята, че е чудотворна. 

Иконата се намира по настоящем в 

преддверието на църквата.  

През 1942г. манастирското настоятелство в лицето 

на управата на Обрадовската църква “св. Николай” 

и монахиня Анисия от църквата “св. Петка” в 

Орландовци се заели със съграждането на нов храм. 

След като материалите са дарени от местни хора, 

строителството започнало на 19-ти август същата 

година. Изграждането приключило през 1945г. като 

главният зидар бил известен майстор от Варна, 

Тома Иванов. На 21-ви октомври същата година 

храмът е осветен. През 1956г. започва 
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строителството на параклис на св. св. 

безсребърници Козма и Дамян, а през късната 

1957г. параклисът е завършен и осветен. В олтара на 

параклиса е вградено аязмо. По настоящем 

параклисът се използва за зимна черква. 

 Площадката, обект на ПУП-ПРЗ се намира на  1000 м от манастира. 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Геоложка характеристика 

София е разположена в югозападната част на Софийската котловина. В 

геоморфоложко отношение Софийската котловина представлява междупланинско 

понижение, разположено между Стара планина от север, Лозенска планина и 

Вакарелските височини от изток, Витоша и Люлин от юг и Чепънско бърдо, Три уши и 

Вискяр от запад. Релефът на котловината е равнинен. Преобладават заравненостите с 

малък наклон (1 - 3°). Терените с наклон повече от 8° са разположени в подножието на 

Витоша, Бояна, Княжево, Горна баня и др. Гъсто развитата хидрографска мрежа е създала 

множество речни тераси. 

Софийският район е част от Средногорската тектонска зона. Отличава се със 

значително геолого-стратиграфско и литоложко разнообразие и висок тектонски стил. В 

Средногорската тектонска зона се разграничават редица тектонски структурни единици. В 

района на Софийската котловина най-съществено значение има Софийският 

синклинорий. В цялата зона широко е развита доалпийската подложка (докамбрийски 

структурен комплекс), процепен от огромни каледоно-херцински батолити (гранитоиди). 

Инженерно-геоложка основа  
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Основните естествени строителни почви в геоложкия строеж на площадката са 

прахов дребен и чакълест пясък и прахова глина и глина, които се прослояват. Над 

основните естествени строителни почви се разполага техногенен насип. Проучванията са 

направени за геоложкия слой с дълбочина до 6 метра. 

 

Хидро-геоложки условия 

Площадката се намира в непосредствена близост до коритото на р.Искър. При  

сондажните проучвания, направени от МБС-инженеринг, не е установено наличие на 

подземни води до дълбочина 6.0м. Възможна е хидравлична връзка с нивото на водите на 

р.Искър - при покачване нивото на водите в реката да се появяват подземни води  в 

оценения геоложки разрез. 

Физико-геоложки явления и процеси 

На площадката не са установени неблагоприятни инженерно-геоложки явления и 

процеси. Основните естествени строителни почви са подходяща земна основа за 

фундиране до изследваната  дълбочина – 6.0 метра. 

 

 

2.8. Здравен статус на населението 

Първите официални данни за броя на населението в четирите квартала на Нови Искър са от 

1934 г. - 4 249 души. През 1946 г. – 5 043 души, а 10 години по-късно – 8 865. През 1965 г. - 

населението е вече 12 267 души. По окончателни данни от преброяването на 02.12.1975 г. град 

Нови Искър наброява 14 064 души. За периода 1946-1975 населението се е увеличило с около 10 

500 души или средногодишно с 37 %. В годините след 1975 г. броя на населението остава почти 

непроменен, като от 1989 година се наблюдава намаляване броя жителите на града, за да достигне 

през 1994 година – 13 521 души. През 1995 г., населението е 13 581 души. Това малко увеличение 

се дължи преди всичко на положителната миграция за града в последните години. Ако 

разглеждаме периода 1985-1995 година данните за броя на населението, темпа на прираст показва 

ясно, че населението намалява с 3,9 %. Географската гъстота за община Нови Искър е 125 

души/km2, което нарежда общината на едно от последните места по гъстота, за област София град. 

За град Нови Искър гъстотата е 230 души/km2, като се има предвид, че територията на града е 
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58,95 km2, а населението за 1995 година е 13 581 души. Застроената жилищна площ за града е 273 

800 m2, броя на жителите е 13 581, при което получаваме гъстотата на обитаване: 20 m2/жител. 

Отстояния до обекти, подлежащи на здравна защита. Санитарно- хигиенните отстояния 

по права линия от площадката до най-близко разположените населени места, квартали и обекти са: 

- с.Световрачане – 2.0 км, 

- с.Негован          - 2.0 км, 

- с.Кубратово -    1.9 км 

- кв.Бенковски -  1.9 км, 

- манастир „Св.Мина” – 1.0 км. 

 

Според Наредба № 7 от 25.05.1992 г за хигиенните изисквания за здравна защита на 

селищната среда на МЗ (ДВ. бр. 46/1992, изм.доп. ДВ бр. 46/1994 г, ДВ. бр. 89 ,101/1996 г, ДВ. бр. 

101/1997 г, ДВ. бр. 20 и 41/1999 г, ДВ бр. 40/2002 г) Приложение № 1 към чл. 4 и чл. 6, т. 

343а.“Рециклиране като самостоятелна дейност и/или предварителна обработка (сепариране, 

раздробяване, балиране, брикетиране, пакетиране, претоварване и др.) на комунално-битови 

твърди отпадъци (т. 343) на площадки с капацитет над 10 t дневно”, хигиенно-защитната зона е 

1000 m. Населените места и квартали, разположени в района на ПСОВ София са: с. Кубратово, с. 

Световрачане, с. Негован, с. Малашевци, квартал Илиенци и квартал Орландовци (Приложение 1). 

Те се намират на разтояние над 1000 m от площадката, предвидена за изграждане на Завода за 

преработка на ТБО. Манастирът ”Свети Мина” е разположен на разстояние над 1000 m от 

територията на предприятието за преработка на ТБО от Столична община. В близост няма други 

обекти със специфичен санитарно-охранителен статут: предприятия на хранително-вкусовата 

промишленост, складове за храни и фуражи; ферми за отглеждане на птици, телета или свине; 

вилни зони или дворни градини; детски, учебни или здравни заведения; спортни площадки, зони 

за отдих и рекреация и курортни комплекси, рибарнции и зони за воден спорт по р. Искър. В 

близост няма архитектурни забележителности, други паметници на културата или природни 

защитени територии. 

 Заводът за преработка на ТБО ще се изгради на територията на ПСОВ София в 

землището на с. Кубратово - в района на Столична община. По данни на Националния 

статистически институт (“Население и демографски процеси 2004”, 2005, НСИ, София), 

на Таблица 2.8.1. е представен броят на населението в Столична община  под,  в и над 

трудоспособна възраст. Относителният дял на лицата под трудоспособна възраст е 
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значително по-нисък от лицата над трудоспособна възраст. Тази неблагоприятна 

тенденция към застаряване на населението се установява  за всички общини в страната. 

Таблица  2.8.1. Брой на населението в Столична Община под,  в и над трудоспособна възраст към 
31.12.2004 

Община Възрастови групи Брой на 

населението 

Брой в градовете 

Общ брой на населението 12221157 1164749 

Под трудоспособна възраст 162096 154126 

В трудоспособна възраст 806713 771887 

 

Столична община   

Над трудоспособна възраст 252348 238736 

 

Показателите за демографското състояние и естественото движение на населението в 

Столична община към 31.12.2005 г (”Здравеопазване 2006”, НСИ и НЦЗИ, 2007, София) са 

представени на Таблица  2.8.2. 

Таблица  2.8.2. Демографски показатели за естествено движение на населението в Столична 
община към 31.12.2005 г (на 1000 души от населението) 

Живородени деца 

Раждаемост 

Общо умрели  Обща 

смъртност 

Умрели деца на 

възраст под 1 г 

Средногодишно 

население за 2005 г 

  Брой % Брой % Брой % 

 Столична община 

                       1231622 

 

12062 

 

9.8 

 

15559 

 

12.6 

 

61 

 

5.1 

Р България    

                       7718750 

 

71012 

 

9.2 

 

112693 

 

14.6 

 

814 

 

10.4 

 

В сравнение със средните стойности за страната, в Столична община раждаемостта е малко 

по-висока, общата смъртност е по-ниска, а детската смъртност е значително по-ниска. 

Естественият прираст за Р България през 2005 г е минус 5.5 %о. Естественият прираст на 

населението в Столична община е отрицателен – минус 2.8 %о и е значително по-благоприятен от 

средния за страната. По-благоприятните показатели за естественото движение на населението в 

Столична община са свързани с по-благоприятните условия за социално и икономическо развитие, 

повече възможности за намиране на подходяща работа и по-добрите шансове за получаване на 

квалифицирана медицинска помощ. 

Механичното движение на населението има значение, защото то се променя динамично 

под действието на условията, създаващи възможности за избор на работни места и по-добри 
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битови условия. Данните за Столична Община, разпределени по пол за 2004 г (”Население и 

демографски процеси 2004”, 2005, НСИ, София) са дадени на Таблица  2.8.3. 

Таблица 2.8.3. Механично движение на населението в  Столична община през 2004 г 

Разпределение Заселени Изселени Механичен прираст 

Общ брой 29278 12679 16599 

Мъже 14435 6068 8367 

Жени 14848 2415 8232 

 

 Броят на заселените лица в Столична община е значително по-голям от броят на 

изселените предимно за сметка на жените. За разлика от редица други области и общини в 

страната, механичният прираст в Столична община е положителен. Това се дължи на по-

благоприятните условия за социално-икономическото развитие в столицата и възможностите за 

намиране на подходяща работа, особено в областта на строителството. 

Смъртността е интегрален показател, който дава индиректна информация за 

заболеваемостта на населението. Броят на умрелите и относителният дял на смъртността за 100 

000 от населението в Столична община за 2005 г по причини за смъртността според 

Международната класификация на болестите (МКБ) са представени в публикуваната книга 

“Здравеопазване 2006” (НСИ и НЦЗИ, 2007, София) и Таблица 2.8.4. Изброени са болестите, които 

са свързани предимно и с неблагоприятните фактори на околната среда и средата за обитаване. 

 

 

 

Таблица  2.8.4. Умрели по причини за смъртта на 100 000 души от населението през 2005 г за 

Столична община по МКБ. Някои болести, които са свързани и с въздействието на факторите на 
околната среда и средата за обитаване 

Причини за смъртта МКБ – ІХ ревизия На 100 000 души 

Общо за  Столична община   1268.7 

Новообразувания 248.6 

Злокачествени новообразувания на  храносмилателните органи и 

перитонеума 

85.9 
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Злокачествени новообразувания на дихателната система 47.4 

Болести на ендокринните жлези, храненето, обмяната и 

разстройство на имунитета 

1.5 

Болести на кръвта и кръвотворните органи 36.2 

Болести на нервната система   18.0 

Болести на органите на кръвообращението 754.1 

Болести на дихателната система 59.9 

Болести на храносмилателната система 45.2 

Болести на кожата и подкожната тъкан 0.2 

Бременност, раждане и  пслеродов период 0.2 

Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации 2.6 

Транспортни злополуки 10.3 

  

 Стандартизираните показатели за смъртността в Столична община са от порядъка на 

средните за страната и останалите области в страната, които не са идентифицирани като “горещи 

точки” поради неблагоприятно въздействие на факторите на околната среда по данни на МОСВ и 

МЗ. По отношение на структурата на смъртността, водещите заболявания свързани с висока 

смъртност сред населението са: болести на органите на кръвообращението (хипертонична болест, 

исхемична болест на сърцето, остър инфаркт на миокарда, мозъчносъдови болести), 

злокачествените новообразувания на храносмилателната и на дихателната система, болестите на 

дихателната система и болестите на храносмилателната система. Това се обяснява с 

разпространеното тютюнопушене, наднорменото телесно тегло и обездвижването, условията за 

стрес, злоупотребата с алкохолни напитки и нездравословния стил на живот.   

За социалното и икономическо състояние на населението се съди по заболеваемостта от 

активна туберкулоза и някои други инфекциозни болести. За въздействието на нейонизиращите 

лъчения се следи по данните за заболеваемостта от злокачествени заболявания на кожата, по-

специално от меланом на кожата. Съвременните епидемиологични проучвания на рискови групи 

от населението сочат, че ракът на гръдната жлеза и половите органи може да бъде свързан с 

намаление на имунната защита и въздействието върху ендокринната регулация на някои опасни 

замърсители в средата за обитаване – полициклични ароматни въглеводороди, полихлорирани 

бифенили, отработени нефтени масла. Известно е, че водещо значение за развитието на 
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злокачествените новообразувания на дихателната система има активното и пасивното 

тютюнопушене, замърсяването на атмосферния въздух с устойчиви органични и неорганични 

замърсители.  

Полово предаваните заболявания са свързани с рисково поведение на населението и с 

пропуските в областта на дейностите свързани с промоция на здравето. Регистрираните 

заболявания от социално значими болести през 2005 г (“Здравеопазване 2006”, НСИ и НЦЗИ, 

2007, София) за Столична община са представени на Таблица 2.8..5. 

Таблица 2.8..5. Регистрирана заболeаемост от социално значими болести в Столична община на 

100 000 души от населението през 2005 г 

Заболявания от социално значими болести На 100 000 души 

Активна туберкулоза 37.3 

Дизентерия 23.6 

Вирусен хепатит 39.4 

Лаймска борелиоза 9.5 

Общо злокачествени новообразувания 3381.7 

Злокачествени новообразувания по локализация и области на тялото 

Храносмилателни органи   511.3 

Дихателна органи и гръден кош 172.8 

Меланом,други злокачествени новообразувания на кожата 536.2 

Млечна жлеза в т.ч. при жените 1477.5 

Женски полови органи 1018.0 

Мъжки полови органи 444.9 

Щитовидна жлеза и други ендокринни жлези 57.5 

Лимфни и кръвотворни  тъкани 159.7 

Регистрирани кожно-венерологични заболявания 

Сифилис 77.3 

Гонорея 0.1 

Болни под наблюдение на психиатричните заведения 
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Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на 

употребата на алкохол 

122.1 

Шизофрения и шизотипно разстройство 465.2 

Реакция на тежък стрес и разстройства в адаптацията 8.3 

Стандартизираните показатели за заболеваемостта по обращаемост от социално значими 

болести в Столична община не се различават съществено от стойностите на останалите области с 

подобно социално-икономическо и демографско състояние на населението. Сравнително по-

високите показатели за заболеваемостта от рак на млечната жлеза и рак на  женските полови 

органи може да се обясни с по-лесната възможност за профилактични прегледи и по-високата 

здравна култура сред населението. Относително високият индекс по отношение на 

заболеваемостта от сифилис се свързва с условията за повече безразборни полови контакти в 

големия столичен град. 

Първично инвалидизираните лица за 2005 г (“Здравеопазване 2006”, НСИ и НЦЗИ, 2007, 

София) за Столична община до 16-годишна възраст са 685. Първично инвалидизираните лица за 

2005 г над 16-годишна възраст са  21171.   

В Столична община по данни от 2006 г има 48 лечебни заведения за болнична помощ с 

капацитет 8950 легла. От тях 13 са многопрофилни болници. Специализираните институции за 

предоставяне на социални услуги са 48 с капацитет 7461 места. Броят на детските ясли в  

Столична община е 96 с 3409 места. Столична община е много добре осигурена със здравни 

заведения, квалифициран медицински персонал и лекари. Има гарантирана възможност за 

оказване на спешна медицинска помощ в случаи на злополуки и травми. 

Данните за заетостта и безработицата в Югозападния район за планиране, където 

попада Столична община (Таблица 2.8.6), са взети от изданието на Националния статистически 

институт (”Заетост и безработица Основни данни 3/2006”, НСИ, 2007). Работната сила включва 

лицата на възраст от 15 до 64 навършени години. 

Таблица са  2.8.6. Работна сила, заети и безработни лица за  Югозападния район за планиране   

спрямо данните за Р България за 2006 г,  Коефициенти (К) в %) 

Показатели К икономическа 

активност, % 

К на заетост, 

% 

К безработица, % 

Общо за Р България 52.7 48.1 8.8 



Екологична оценка на ПУП-ПРЗ за отреждане на терен за Завод за преработка на  битови отпадъци от 

района на гр.София и Столична Община – площадка ПСОВ «Кубратово» 

116 

НИС при ХТМУ, Център по екология, 1756 София, бул. „Кл. Охридски” № 8  

Общо Югозападен район 

на планиране 

57.1 53.2 6.8 

Мъже  Югозападен район 

на планиране 

62.1 57.8 7.0 

Жени  Югозападен район 

на планиране 

52.5 49.1 6.6 

Градове в Югозападен 

район на планиране 

58.8 54.8 6.8 

Села в  Югозападен 

район на планиране 

49.5 46.1 7.0 

  

Данните показват, че в Столична община коефициентите на икономическа активност и на 

заетост са малко по-високи от средните стойности за страната. Коефициентът на безработица е по-

нисък от средната му стойност за страната. Разпределението по пол разкрива, че за Югозападния 

район на планиране коефициентът на безработица е по-нисък при жените в сравнение с мъжете. 

Има съществена разлика между градското и селското население. Коефициентите на икономическа 

активност и на заетост в селата са по-ниски в сравнение с градовете. Може да се очаква, че 

реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие, тъй като ще се 

открият най-малко още 30 нови работни места предимно за селското население в района за  период 

от 30 години. Сепарираните материали за рециклиране и брикетите, които са подходящ 

енергетичен източник, ще могат да се използват като суровини за други видове производствени 

дейности. 

 

 

Информационни източници: 

• М. А. Сиджимов Хигиенно изследване на влиянието на депо за твърди битови отпадъци 
върху здравето на живеещо в близост население,  Автореферат дисертация за 
присъждане на научна степен ”доктор”, София, 2005, 1 - 43 

• ”Население и демографски процеси 2004”, НСИ, София, 2005, 1 - 314 
• ”Здравеопазване” 2006, НСИ и НЦЗИ, София, 2007, 1 - 197 
• ”Заетост и безработица Основни данни 3/2006”, НСИ, София, 2007, 1 – 35 
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• ”Национална стратегия  по околна среда  и Национален план за действие за 2005 – 2014 
г” МС, София, 2006    

• ”Национален план за действие за околна среда и обществено здраве 2004 – 2010 г” МЗ и 
МОСВ, София, 2004 

• WHO/UNEP/ILO Approaches to integrated risk assessment Document,  
      Doc. WHO/IPCS/IRA/01/12, December 2001, Geneve 
 

2.9. Обобщени данни за съществуващото състояние на околната среда и 

тяхното развитие без прилагане на плана 

Анализът на съществуващите данни за състоянието на околната среда на площадка 

ПСОВ „Кубратово” показва че площадката е на благоприятно отстояние от натоварени 

магистрали и производствени мощности, които пряко да въздействуват на качеството на 

отделните компоненти на околната среда. Представеният ПУП се разполага на част от 

територията на ПСОВ, заемайки около 10% от съществуващите бетонови площадки за 

сушене на утайките, генерирани от пречиствателната станция. Като се има предвид, че 

при евентуално пелетизиране на остатъчната част от битовите отпадъци е възможно 

внасяне на около 20% тегл. от утайките, то заеманата площ от производствата за 

преработване на битовите отпадъци няма да се отрази на технологичното производство 

на ПСОВ, поради намаляване на количеството на утайките. 

 На територията на сушилните полета се генерират миризми от процесите на 

сушене на утайките. На основата на експертно установяване това въздействие има локален 

характер и засяга ивица от около 50 метра около сушилните полета. Трябва да се отчете, 

че пречиствателната станция има основно значение за опазване качеството на водите на 

река Искър. Както се вижда от приложените данни за състоянието на водите на р.Искър 

от последните години от пункта за национален мониторинг след пречиствателната 

станция водите на река Искър се стабилизират качествените показатели и те по всички 

изследвани показатели отговарят на изискванията за водоприемник втора категория. 

Географското разположение и климатичните фактори, както и натоварването на 

площадката със замърсители на атмосферния въздух е сравнително по-малко спрямо 

други райони на Столична община и крайградски зони в направление Кремиковци. 

Нормативните санитарно-хигиенни изсквания за отстояние на подобни обекти за 

разглежданата площадка са спазени. 
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От пречиствателната станция за отпадъчни води на площадката се генерират 

голямо количество утайки, част от които биха могли да се третират съвместно с част от 

битовите отпадъци при осъществяване на процеси на брикетиране или друго третиране.  

При предвиденото осъществяване на третиране на битовите отпадъци и 

възможност за третиране на част от утайките на ПСОВ ще се генерират твърди остатъци и 

произвеждат продукти за по-нататъшна употреба, което налага тяхното уточняване като 

количества и изисква предвиждането на изграждане на буферни складове за тях и 

сключване на договори и сключване на тяхното оползотворяване. При предвиденото 

преработване на битовите отпадъци ще се сепарират и различни оползотворяеми 

компоненти, за които следва да се изградят буферни складове за съхранение до тяхната 

реализация. 

В сравнение с други райони на София и околоградски зони избраната площадка се 

характеризира с по-добри показатели за състоянието на околната среда и по-

незначително натоварване от антропогенни фактори. Не са регистрирани показатели, 

които да не съответствуват на нормативните изисквания. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 
ТЕРИТОРИИ, КОИТО МОГАТ ЗНАЧИТЕЛНО ДА БЪДАТ 
ЗАСЕГНАТИ 

Предвидените съоръжения и оборудване за третиране на битовите отпадъци, 

съгласно ПУП, предвиждат изграждането на приемен склад, грубо смилане и сепариране 

на компоненти за рециклиране, сушене, смилане и сепариране на инертни компоненти и 

брикетиране на горимия остатък. На основа на предположението, че при изграждане на 

обекта ще бъдат използувани най-добри налични техники и анализ на конкретно 

направените предложения до Столична община може да се твърди, че очакваните 

въздействия върху околната среда ще имат временен и локален характер. 

 По време на изграждането на съоръженията на производствената площадка ще 

има увеличен трафик на използваната техника, която ще генерира отпадъчни газове с 

локално въздействие върху района на производствената площадка; 
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 По време на експлоатацията на предвидените за изграждане обекти ще се 

осъществява ежедневен транспорт на около 1000 тона битови отпадъци и ще се генерират 

отпадъчни газове от изгарянето на природен газ за сушене на битовите отпадъци. 

Същевременно произвежданите пелети, в количество до около 700 тона дневно, ще трябва 

да се извозват до потребителите. 

Транспортирането на битовите отпадъци и готовата продукция от пелети ще води 

до допълнително натоварване на съществуващата пътна инфраструктура. По тази 

причина най-натоварена ще бъде пътната артерия от Орландовци до околовръстния път. 

В този аспект следва да бъдат отчетени не само генерираните отпадъчни газове от 

транспортните средства, но и тяхното натоварване върху пътната настилка и 

необходимостта от нейното поддържане и подобряване. Трябва да се отчете, че за 

провеждане на сушенето на битовите отпадъци е необходим природен газ. Такава 

инфраструктура на обекта няма, което налага проектиране на отделно трасе и неговото 

изграждане. В зависимост от избора на трасето ще бъдат засегнати и други прилежащи 

територии. В процеса на експлоатация от изгарянето на природния газ за сушенето на 

отпадъците ще се генерират около 200000 м3 отпадъчни газове, съдържащи основно водни 

пари, въглероден диоксид и азот. Не се предвижда наднормено натоварване с опасни 

замърсители. 

Сравнително малкото разстояние от центъра на града /около 8 км/ позволява 

генерираното количество отпадъчни газове от транспорта на отпадъците да бъде 

намалено спрямо настоящето състояние. 

 ИЗВОДИ: 

• Предвидените в ПУП действия по предварителното преработване на битовите 

отпадъци, включващи процеси на надробяване, сепариране, сушене и 

пелетизиране ще генерират шумови и прахогазови емисии в нормите, 

предвидени в нормативните документи; 

• Въздействието на генерираните емисии ще има локален характер и няма да се 

отрази на безопасните условия на труд в завода за преработване на отпадъците 

и не се очаква да имат значимо въздействие върху качеството на околната среда 

в прилежащите територии; 
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• При евентуално решение за по-нататъшно третиране на горимите остатъци 

чрез биоразграждане или изгаряне ще се генерират и други прахогазови 

емисии, при което ще трябва да се реализират и технически решения за 

третиране и управление на остатъка след биологично третиране или сухия 

остатък след изгарянето; 

• Наличните най-добри техники позволяват да се управляват тези процеси в 

съответствие с нормативните изисквания, но тъй като конкретни технически 

решения засега няма определени, тяхната оценка ще бъде възможна на следващ 

етап на оценка на въздействието върху околната среда на предвидените техники 

и процеси.   

  

 

 

4. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, 
УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ОТНАСЯЩИ СЕ ДО РАЙОНИ С ОСОБЕНО 
ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ 

ПУП има предназначение да осигури възможност за решаване на най-съществения 

екологичен проблем на Столична община – преработването на битовите отпадъци на 

града. В този аспект намирането на съвременно решение за управление на битовите 

отпадъци няма алтернатива. Разработеният ПУП за площадка Кубратово, която е 

обсъждана и отреждана от МС за подобни цели още преди около 20 години, може да се 

счита като сериозна алтернатива на сегашното състояние. Преди всичко чрез 

изграждането на завода за преработване на битовите отпадъци ще се осигури база за 

реализиране на стратегията на община София по отношение на управлението на 

отпадъците. Същевременно реализирането на представеното преработване на битовите 

отпадъци, съгласно представения ПУП, се очаква да създаде следните основни проблеми: 

- необходимост от изграждане на инфраструктура за захранване с природен газ; 
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- необходимост от осигуряване на стабилно потребление на произвежданите 

пелетии и контролираното им изгаряне в подходящи горивни инсталации с подходящи 

пречистващи съоръжения, които в настоящия момент са много малко в страната; 

- пътната инфраструктура ще трябва да бъде оценена отделно и това вероятно ще 

доведе до необходимост от нейното подобряване; 

- лошата практика от последните години показва, че поради ниска компетентност 

или други причини, винаги когато се предложи конкретно технологично решение 

започва обществена съпротива и безмислени дискусии и противопоставяния, които могат 

да бъдат бариера за решаване на проблемите с преработването на битовите отпадъци. 

ИЗВОДИ: 

• Досегашната практика при управлението на битовите отпадъци, генерирани 

от столичния град не отговаря на добрите практики в Европейския съюз – 

разделното събиране и повторното използуване засягат много малка част от 

обема на генерираните отпадъци, използуваните подходи на балиране и 

транспортиране на далечни разстояния предопределят високи разходи и 

генериране на големи количества парникови замърсители в атмосферата за 

дълъг период от времето; 

• Използуваната система за управление на битовите отпадъци не 

съответствува на съвременните изисквания за третиране на биологично-

разложимите компоненти на отпадъците и това предопределя 

предвидените в ПУП нови подходи при третирането на битовите отпадъци; 

• Предвижданото в ПУП изграждане завод за преработване на битовите 

отпадъци на община София се насочва към преодоляване на 

съществуващите проблеми при управлението на отпадъците в столицата; 

• Предвиденото третиране за предварително сепариране, сушене и 

брикетиране на битовите отпадъци в ПУП не предполага значимо 

въздействие върху хората и околната среда и не е свързан с въздействие 

върху райони с особено екологично значение; 

•  Изграждането на предвидения в ПУП завод за преработване на битовите 

отпадъци няма да създаде екологични проблеми, но е необходимо да се 
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осигури стабилно потребление и приложение на предвидените за 

получаване странични продукти. 

5. ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 
НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ, 
ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНЪТ ПО 
КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ 
СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПО ВРЕМЕ 
НА ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАНА 

 

Целите за опазване на околната среда са оценени преди всичко в съответствие с 

изискванията към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, по 

смисъла на чл.11 от Наредба №7 от 2004г. . В  резюмиран вид нормативните изисквания 

към площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъците, са както 

следва: 

• площадките за третиране на отпадъци не могат да се разполагат върху райони с 

неблагоприятни инженерно-геоложки условия (свлачища, срутища и др.), когато е 

икономически нецелесъобразно тяхното отстраняване;  райони с открит карст;  терени с 

потенциална опасност от слягане и пропадане над изоставени минни изработки; пояс I и 

пояс II 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; находища за открит добив на 

подземни богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите на 

подземни богатства; крайбрежни заливаеми ивици, речни русла и защитни диги; други 

територии, за които със закон са забранени дейности и операции по третиране на 

отпадъци.   

• местоположението на площадките за третиране на отпадъци се съобразява с 

изискванията за отстояние на границата на площадката до: 

- границите на урбанизираните територии, в т. ч. до жилищните зони, до вилните 

зони, до курортите, до курортните и излетните комплекси, до другите места за отдих, 
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както и до предприятията и складовите бази на хранителната промишленост, съгласно 

нормативно установените хигиенно-защитни зони за осигуряване на здравна защита на 

селищната среда и прилежащите й територии  

- водните пътища и водните обекти; 

- земеделските и горските територии; 

• забраните и ограниченията, свързани със 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; 

• наличие в района на площадките на: 

- подземни води; 

- крайбрежни води; 

- незащитени водоносни хоризонти при максимално водно ниво на дълбочина, по-

малка от 1 м под долния изолационен екран на депата за отпадъци; 

- общо и индивидуално водоползване и ползване на водни обекти; 

- защитени природни територии и обекти; 

- недвижими паметници на културата; 

- площи, за които има предоставени разрешения за търсене и/или проучване на 

подземни богатства. 

Изборът на площадката се извършва и в съответствие с конкретната технология на 

третиране на отпадъците, очакваното генериране на вредни емисии, специфичните 

теренни и климатични особености, а така също и съобразяване с определяните санитарно 

— охранителни зони.  

Предвижданата технология позволява преработване на около 20% от изсушените 

утайки от Пречиствателната станция за отпадъчни води. Оценката на съответствията са 

представени резюмирано в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1. Оценка за съответствията на площадката с изискванията на наредба №7/2004 

Съответствие А. Ограничителни условия /чл.9,ал.1/ Коментар 
Не Да 

1. Отстояние на границата на площадката до: 
       а/ границите на урбанизираните територии, в 
т.ч. до жил.зони, до вилните зони, до курортите, 
до курортните и излетните комплекси, до другите 
места за отдих, както и до предприятията и 
складовите бази на хранителната промишленост, 
съгласно нормативно установените хигиенно-
защитни зони за осигуряване на здравна защита 
на селищната среда и прилежащите й територии, 

Дистанция до най-
близко разположеното 
населено място 1900м. 

 х 

      б/ водните пътища и водните обекти, В близост до 
площадката e 
коритото на р.Искър, 
не се очаква засягането 
му 

 х 

      в/ земеделски и горски територии Урбанизирана 
територия 

 х 

      2. Забрани и ограничения, свързани с 
експлоатация на санитарно-охранителни зони 
около водоизточници и съоръжения за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточници на 
минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди, 
 

Не се засягат СОЗ на 
водоизточници 

 х 

3. Наличие в района на площадката на: 
      а/ подземни води 

Не е установено 
наличие на дълбочина 
до 6.0м 

  
х 

      б/ крайбрежни води Няма   
      в/ незащитени водоносни хоризонти при 
максимално водно ниво на дълбочина по-малка 
от 1,0 м. под долния изолационен екран на депата 
за отпадъци, 

Няма  х 

      г/ общо и индивидуално водоползване и
ползване на водни обекти 

Не се засяга общо или 
индивидуално 
ползване на водни 
обекти и водоползване  

 х 

      д/ защитени природни територии и обекти, В близост до терена 
няма ЗТ и обекти 

 x 

      е/ недвижими паметници на културата  На 1000м от 
площадката се намира 
манастира „Св.Мина” 

 х 
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      ж/ площи, за които има предоставени 
разрешения за търсене и/или проучване на 
подземни богатства 

 няма     х 

Б. Забранителни условия /чл.9,ал.2/ 
 

   

      1. Национални паркове и природни резервати 
и други защитени територии, освен в случаите, 
когато с плана за управление, за определени зони 
се допускат дейности и операции по третиране на 
отпадъци. 

Няма  х 

      2. Археологически, архитектурни и други 
резервати и обекти обявени за недвижими 
паметници на културата 

Няма  х 

      3. Райони с неблагоприятни инженерно-
геоложки условия /свлачища, срутища и др./, 
когато е икономически нецелесъобразно тяхното 
отстраняване или укрепване 

Няма  х 

      4. Райони с открит карст Няма   
      5. Терени с потенциална опасност от слягане и 
пропадане над изоставени минни разработки 

Няма.  х 

      6. Пояс І и пояс ІІ на санитарно-охранителни 
зони на водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минералсни води 
използвани за лечебни, профилактични, питейни 
и хигиенни нужди 

Няма  х 

      7. Находища за открит добив на подземни 
богатства, включени в Националния баланс на 
запасите и ресурсите на подземни богатства 

Няма  х 

      8. Крайбрежни заливаеми ивици, речни русла 
и защитни диги 

Няма  х 

      9. Други територии за които със закон са 
забранени дейности и операции по третиране на 
отпадъци 

Няма  х 

 

От таблицата е видно, че несъответствия по отношение на ограничителните и 

забранителни условия не се установяват. Реализирането на изразеното инвестиционно 

намерение, съгласно ПУП, ще посочи една нова възможност и практика в страната за 

решаване на проблемите с битовите отпадъци, която в много по-голяма степен ще 

съответстува и на използуваните добри практики в международен мащаб. 
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ИЗВОДИ: 

• Площадката, съгласно разработения ПУП, позволява да се осъществи заложената 

идея за преработване на битовите отпадъци на столицата, включваща 

надробяване,  сепариране, оползотворяване на отделни компоненти на битовите 

отпадъци, подсушаване на част от отпадъците и тяхното пелетизиране или друго 

преработване; 

• Осъществяването на заложените в ПУП последователни етапи на преработка на 

битовите отпадъци ще позволи по-екологосъобразно третиране на битовите 

отпадъци, в сравнение с настоящата практика, намаляване на генерираните   

емисии в атмосферата;      

• Предварителната информация за необходимите площи показва, че на 

площадката има достатъчно възможности за реализиране и по-нататъшна схема 

за третиране на остатъка от горимите компоненти от отпадъците; 

• Реализирането на заложената цел за оползотворяване на различните компоненти 

на битовите отпадъци и особено на биоразградимите компоненти като 

възобновяем енергиен ресурс напълно съответствува на най-добрите практики и 

тенденции в ЕС и света и следва да бъдат обект на по-нататъшно развитие и 

реализация.   

6. ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОМПОНЕНТИТЕ И 
ФАКТОРИТЕ ПО ЧЛ. 4 И 5, КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО 
НАСЛЕДСТВО И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ 

6.1. Въздействия върху атмосферния въздух 

Основен замърсител на атмосферния въздух е трафикът на сметоизвозните коли (около 10 

броя за час, 114 - 120 курса средно дневно) и на товарните автомобили за реализиране на 

металните и инертните рециклирани отпадъци (18 курса средно дневно) и брикетите (66 -68 курса 

средно дневно). При употреба на дизелово гориво водещите замърсители на атмосферния въздух 

ще бъдат въглеродни оксиди, азотни оксиди и серни оксиди, летливи органични вещества, 
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полициклични ароматни въглеводороди (РАН) и фини прахови частици (ФПЧ). За намаление на 

възможните вредни последствия върху здравето трябва да се спазват изискванията на 

екологичното законодателство за употреба на качествени и безопасни дизелови горива: Наредба № 

17 за съдържание в горивата на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества (ДВ бр. 

97/1999 г); ПМС № 156 с Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията,  

реда и начина за техния контрол (ДВ бр. 66/2003 г, изм. доп. ДВ бр. 69/2005 г). Трафикът на 

сметоизвозните коли и на товарните автомобили за реализация на преработените ТБО не бива да 

преминава през населените места и зоните със специфичен санитарно-охранителен статут в района 

на ПСОВ София. В този аспект разположението на предложената площадка /средно разстояние от 

центъра на града около 8 км/ спомага за намаляване на количеството на емисиите от транспорта на 

битовите отпадъци. 

Изгарянето на природен газ доставен по газопровод за битови цели смесен с въздух ще се 

извършва в горивна камера във Вторичното приемно стопанство и е другият основен генератор на 

емисии. Съоръжението за доставка на природен газ и инсталацията за горене трябва да отговарят 

на изискванията на ПМС № 171 с Наредба за устройството и безопасната експлоатация на 

преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за 

природен газ (ДВ бр. 67/2004 г). Топлият въздух директно се насочва за сушене на грубо смлените 

ТБО. Инвестиционното предложение предвижда пречистване на газовата смес от водни пари, 

въглероден диоксид, азот, прахови частици, органични и живачни съединения преди изпускане в 

атмосферния въздух. Както показват данните от промишлени инсталации съществуващите 

пречиствателни съоръжения гарантират концентрации под 7 mg/m3 суспендиран прах, под 20 

mg/m3 органични вещества и под 0.015 mg/m3 живачни съединения като живак, което позволява 

подобни съоръжения да бъдат разполагани и в границите на населени места. 

Производственият прах от ТБО от приемния бункер в Първичното приемно стопанство, от 

смилането и сепарирането на изсушените ТБО с размери под 6 mm и брикетирането ще се улавя 

при източниците на неговото генериране със санитарни аспирационни вентилационни системи и 

пречиствателни съоръжения с филтри. За недопускане на неорганизирани емисии от прах от ТБО 

при такива инсталации се осигурява подналягане в закритите халета на двете приемни стопанства. 

Всички инсталации са херметизирани, автоматизирани и на дистанционно управление. 

Предложените мерки в инвестиционното предложение осигуряват отсъствие на замърсяване на 

атмосферния въздух с прах (ФПЧ) от преработваните битови отпадъци в Първичното и 

Вторичното приемно стопанство.  По тези причини не се очаква значимо замърсяване на 

атмосферния въздух с прах (ФПЧ) от тежките метални отпадъци и инертните материали (пясъци, 

стъкло). На площадката те ще бъдат претоварени за реализация по договори с лицензирани фирми 
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за производство на изделия от рециклирани суровини. Размерите на раздробените ТБО не 

предполагат генериране на висок относителен дял на фини прахови частици. 

Брикетите не са значим източник на производствен прах, тъй като са пресовани и ще се 

съхраняват в закрит склад. След подходящо опаковане в чували и европалети или директно 

натоварване в контейнери е възможно те да се отправят за реализация като енергетичен източник в 

химическата, металургичната промишленост или ТЕЦ. Поради наличие на полимерни отпадъци, в 

които може да има и поливинилхлорид изгарянето им може да се осъществи само в инсталации с 

пречиствателни съоръжания. Не бива да се допуска използуването на брикетите за битово 

отопление. 

Неприятни миризми от ТБО се очакват в района на приемния бункер при разтоварването 

на ТБО от сметоизвозните коли. След това отпадъците преминават в инсталацията за грубо 

смилане, която е закрита. В помещението на халето на Първичното приемно стопанство е 

осигурена санитарна аспирационна вентилация с подналягане. Един от потенциалните 

инвеститори от Германия гарантира нива на миризмите, според немското законодателство под 300 

U/m3 при гранично допустимо ниво 500 U/m3. 

Съгласно ПУП площадката на предприятието ще има само 18 % застрояване и  42 % 

озеленяване. Осигурена е възможност за много добра поддръжка на вътрешните пътища и рампите 

за намаление на праха, редовно измиване с водата – кондензат получена при пречистването на 

газовата смес от сушилната инсталация. Предвидената високостеблена растителност допринася за 

намаление на разпространението на атмосферните замърсители и неприятните миризми, които ще 

бъдат под допустимите гранични стойности. 

В Таблици  6.1 и 6.2 са дадени граничните стойности на възможните опасни химични 

агенти във въздуха на работната среда (Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, 

свързани с експозиция на химични агенти при работа, ДВ бр. 8/2003 г) и пределно-допустимите 

концентрации на опасните вещества в атмосферния въздух на населените места (Наредба № 14 за 

норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на 

населените места, ДВ, бр. 88 от 1997 г, бр.8/2002 г, бр. 14/2004 г). 

Таблица  6.1.  Гранични стойности (ГС)  на опасните химични агенти във въздуха на 

работната среда ( Наредба № 13, ДВ бр. 8/2003 г) 

Опасен химичен агент при работа ГС в mg/m
3
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Средносменна 
Краткотрайно 

максимална 

      Пропан. Пропан-бутан 18000  

     Азотен диоксид 4.0  

     Азотен оксид 20.0  

     Въглероден оксид 40.0 200.0 

     Въглероден диоксид 9000  

     Серен диоксид 5.0 10.0 

     Сероводород 14.0 21.0 

     Серовъглерод 10.0  

     Амоняк 14.0 36.0 

     Диметилбензиламин 5.0  

     Метиламин 12.0  

      Газьол (нафта) – петролеев дестилат 1600.0  

      Масла – минерални нефтени 5.0  

      Желязо-оксиди (като желязо) 5.0  

      Кадмий неорганични съединения 

     (като кадмий) 

0.05  

      Никел –  съединения (като никел) 0.05  

Живак – пари на метала в елементно състояние  0.05  
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Прах неразтворим съдържащ под 2 % свободен кристален 

силициев диоксид в респирабилната фракция: 

• Инхалабилна фракция 

• Респирабилна фракция 

 

 

10.0 

4.0 

 

Прах железен съдържащ под 2 % свободен кристален 

силициев диоксид в респирабилната фракция:  

• Инхалабилна фракция 

 

 

6.0 

 

ПраПрах  от растителен произход 

Инхалабилна фракция 

 

10.0 

 

Циментов прах, съдържащ под 2 % свободен кристален 

силициев диоксид в респирабилната фракция:  

• Инхалабилна фракция 

 

 

8.0 
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На следващите етапи на разработване на ПУП и реализация  на инвестиционното 

намерение в рамките на процедурите по ОВОС и получаване на разрешитерно за опериране 

конкретните емисионни норми ще трябва да бъдат допълнителни анализирани и 

потвърдени. За това ще спомогне и предвижданото детайлно проучване на морфологичния 

състав на битовите отпадъци на общината, което ще стартира в близко бъдеще. В хода на 

предвижданата отделна процедура за избор на конкретното техническо решение за 

третиране на битовите отпадъци на общината ще могат да бъдат направени и по-точни 

материални баланси, които да позволят чрез изготвянето на ДОВОС и провеждането на 

процедурата да се конкретизират всички възможни емисии и планират за приложение на 

необходимите мерки за постигане на пълно съответствие с нормативните изисквания. 

 След пускането на предприятието в експлоатация очевидно ще бъдат проведени 

измервания на химичните агенти във въздуха на работната среда за рисковите професии, 

определени от оператора и Службата по трудова медицина. Анализът на данни от съществуващи 

инсталации за подобно третиране на битовите отпадъци дават основание да се твърди, че 

известните най-добри налични техники позволяват да се достигнат всички нормативни изисквания 

за опазване на околната среда и гарантиране безопасни условия на труд.  

 

Таблица  6.2. Пределно допустими концентрации на вредни вещества в 

атмосферния въздух по Наредба № 14 (ДВ, бр. 88 от 1997 г, ДВ бр. 8/2002 г, бр. 14/2004 г) 

ПДК в mg/m
3
 Вредно 

вещество Средногодишна Средноденонощна Максимално еднократна 

 Метилмеркаптан - - 9 х 10 -6 

 Бета-диетиламиноетил 
  Меркаптан 

0.60 0.60  

 Сероводород 0.008 0.008 0.008 
 Амоняк 0.05 0.10 0.20 
 Диетиламин 0.05 0.05  
 Живак метален  0.0003  
 Кадмий 0.00001 0.00002  
 Мед 0.01   
 Никел метален 0.001   
 Олово и съединенията 
 Му (като олово) 

0.0005 0.001  

 Цинк 0.05   
 Общ суспендиран прах 0.15 0.25 0.50 
 



Екологична оценка на ПУП-ПРЗ за отреждане на терен за Завод за преработка на  битови отпадъци от 

района на гр.София и Столична Община – площадка ПСОВ «Кубратово» 

132 

НИС при ХТМУ, Център по екология, 1756 София, бул. „Кл. Охридски” № 8  

В таблица 6.3 са представени допустимите норми за опазване на човешкото здраве за 

основните замърсители на атмосферния въздух в средата за обитаване, които очевидно трябва да 

бъдат гарантирани от избраните технически решения при последователното изграждане на 

отделните пообекти на предложената площадка. В Наредба № 1/2004 г са дадени граничните 

стойности за замърсяване на атмосферния въздух с бензен и въглероден оксид. 

 

 

Таблица 6.3. Норми за опазване на човешкото здраве от замърсители на атмосферния въздух 

по Наредба № 9/1999 г 

Атмосферен 

замърсител 

      Норма Период на 

осредняване 

Стойност, 

µµµµg/m
3 

Начална дата за 

спазване 

Азотен оксид и 

диоксид 

Средночасова 1 час  200  NO2 01.01.2010 г 

Азотен оксид и 

диоксид 

Средногодишна 1 година   40  NO2 01.01.2010 г 

Серен диоксид Средночасова 1 час 350 01.01.2005 г 

Серен диоксид Средноденонощна 24 часа 125 01.01.2005 г 

ФПЧ10 Средноденонощна 24 часа 50 31.12.2008 г 

ФПЧ10 Средногодишна 1 година    30 31.12.2008 г 

ФПЧ2.5 Средноденонощна 24 часа 40 31.12.2008 г 

ФПЧ2.5 Средногодишна 1 година 20 31.12.2008 г 

Олово Средногодишна 1 година 0.5 01.01.2005 г 

  

Проведено е задълбочено хигиенно изследване на влиянието на депото за ТБО от Столична 

община върху средата за обитаване и населението от кв. Суходол (Сиджимов, 2005).  

Характеристиката на битовите отпадъци е подобна на тази за отпадъците, които ще се третират в 

завода за преработване на ТБО на площадката на ПСОВ София. Същото се отнася до 

сметоизвозните коли. Очевидно почвите в непосредствена близост до маршрутното трасе на 

сметоизвозните коли ще бъдат натоварени с характерните замърсители и значимостта на това 

замърсяване ще се определя от качеството на използуваните техника и горива. То зависи и от 

разстоянието, от състоянието на пътя и е възможно да бъде ограничено до границите на 

допустимите хигиенни норми. Това се обяснява с комбинираното действие на замърсителите от 

ауспухните газове и прахът от разпилените отпадъци и от незапръстената повърхност на депото. 

В частните дворове в регулацията на кв. Суходол, намиращи се в близо до депото, 

единствено концентрацията на олово се е оказала достоверно по-висока от пределно-допустимите 
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нива в почви за Р България и фоновите концентрации на металите за почви в страната. 

Повишеното съдържание на олово се свързва с употребата на некачествено дизелово гориво и 

етилиран бензин от целия поток на трафика през миналите години. 

  Мониторинговата система за качеството на атмосферния въздух на кв. Суходол за периода 

април – септември 2002 г (летен сезон с очаквано по-сериозно замърсяване на атмосферния 

въздух) разкрива наличие на сероводород и амоняк, които не са статистически значимо по-високи 

от хигиенните норми, гарантиращи отсъствие на здравен риск (Сиджимов, 2005). Концентрациите 

на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 в атмосферния въздух на двора на училището в кв. Суходол са свързани 

статистически достоверно с общата натовареност на трафика от моторни превозни средства в 

квартала, а не с дейностите на депото за ТБО.  

Цитираните данни от проучване на депото за ТБО и опасността за населението на кв. 

Суходол показват, че при значително по-малък капацитет на превоз на ТБО и закрита система за 

преработка на отпадъците, може да се приеме отсъствие на риск за населението от селата, 

разположени в района на ПСОВ София. Разстоянието до Завода за преработка на ТБО, за разлика 

от кв. Суходол, е над 1000 m. Технологията в предприятието не предвижда наличие на открити 

повърхности на ТБО и запръстяване. 

Направеният предварителен материален  /т.1.8/ и топлинен балнс на различните 

етапи на третиране на битовите отпадъци показва, че основен източник на прахогазови 

емисии може да бъде процеса на сушене и смилане на изсушените отпадъци.  

Изложеното показва, че по компонент «атмосферен въздух» реализацията на 

заложеното в ПУП при подходящ избор на техника няма да доведе до значимо 

въздействие върху околната среда и здравето на хората. 

6.2. Въздействия върху водите 

В резултат на експлоатацията на предвижданите за изграждане обекти ще се 

генерират годишно 110-130000 т/годишно вода-кондензат, която би могла да се използува 

като омекотена вода, ако има потребител. Тъй като в района на ПСОВ такова потребление 

няма същата ще трябва да бъде изпускана в река Искър, с което ще бъде подобрявано 

качеството на водите или ще се използува за битови или иригационни цели на обекта. 

Инсталациите ще изискват 30 души работен персонал /при някои технически 

решения с по-ниска степен на автоматизация и механизация техния брой би могъл да 
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нарстне до 70 души/, което определя незначителните количества генерирана отпадъчна 

битова вода, но това не е проблем на територията на ПСОВ. За тази цел ще могат да се 

използуват и генерираните количества кондензат. 

Питейната вода за нуждите на персонала ще се достави от водоснабдителна мрежа на 

ПСОВ София. Питейната вода трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 9 за качеството 

на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ бр. 30/2001 г). Тя се контролира от  

Столична РИОКОЗ. 

В технологичния процес не се изисква добавяне на вода. За производствени нужди и 

поддържане на чистотата на помещенията, производствените площадки и вътрешните пътища ще 

се използва водата – кондензат, получена от пречистването на газовете от сушенето на 

раздробените ТБО. 

В района на ПСОВ София и близо до площадката на Завода за преработка на ТБО няма 

определени санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоражения за питейно-битово 

водоснабдяване или източници на минерални води за ползване от населението (Наредба № 3 за 

условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съораженията за питейно-битово снабдяване и 

около водоизточниците на минерални води, използувани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000 г). 

В предложения вариант на ПУП в района на предприятието в площадката на ПСОВ –

Кубратово, няма местни кладенци за питейно битово водоснабдяване и дворни градини. На 

площадката на предвиждания за изграждане завод не се предвиждат автостопанство, 

бензиностанция, склад за съхранение на течни горива и нефтени смазочни масла, които са 

потенциални източници на замърсяване на подземните води с нефтопродукти, устойчиви 

органични замърсители (POP’s) и тежки метали.  

Отпадъчните битови води ще се отправят за пречистване в ПСОВ София, където се 

разполага и самото предприятие за битови отпадъци. Дъждовните води ще се събират в колектор и 

ще се отправят в системата за третиране на дъждовни води на ПСОВ София. 

6.3. Въздействия върху почвите 

Използуваната площадка е изцяло бетонирана и не се предвижда нарушаване на 

почвени слоеве. Генерираните емисии от преработването на битовите отпадъци няма да 

се отразяват негативно на почвените ресурси в района. Отделяният енертен отпадък в 

други страни се използува за строителни цели. При отсъствие на потребление същият ще 

може да бъде използуван за укрепване на дигите на река Искър. 
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Спецификата на съвременните технологични процеси със затворено и автоматизирано  

преработване, смилане и разделяне на ТБО, отсъствието на опасни отпадъци, бетонираните 

площадки и вътрешни пътища, събирането и отвеждането на дъждовните води, озеленените площи 

(42 % от територията на предприятието) гарантират минимизиране на риска от допълнително 

замърсяване на почвата от изсушителните полета на ПСОВ София. Това твърдение се подкрепя 

при сравнението с резултатите, получени от проследяването на почвеното замърсяване в 

непосредствена близост до външните ограждения на депото за ТБО на Столична общиа - Суходол, 

до транспортния маршрут на сметоизвозните коли за депото за ТБО и регулационната линия на кв. 

Суходол (Сиджимов, 2005). Изграждането на завода ще намали ерозията и разпространението на 

ФПЧ от изсушените утайки от повърхността на изсушителните полета на ПСОВ. 

Както е показано в р. 6.1 дейността на предприятието не е свързана с отделяне на 

замърсители с наднормени съдържания на отделните съединения. Сепарираните смеси от тежки 

метали и остатъци от батерии ще се съхраняват в контейнери и ще се отправят в предприятията за 

оползотворяване на рециклирани метални отпадъци. Въз основа на изложеното не се очаква 

значимо въздействие върху почвите в резултат на реализацията на обектите, предвидени в ПУП. 

6.4. Очаквани отпадъци 

Основната суровина за дейността на завода в предложения ПУП са твърдите битови 

отпадъци на Столична община. При механичното им третиране и изсушаване без изгаряне или 

пиролиза, от дейноста на предприятието се получават следните видове преработени отпадъци 

според Наредба № 3 за класификация на отпадъците ( ДВ бр. 44/ 2004 г), представени на Таблица  

6.4.1. 

Таблица 6.4.1.  Класифицирани отпадци, които са предмет на дейността на Завода за 

преработка на ТБО според Наредба № 3/2004 г 

Код на 
отпадъка 

Наименование на отпадъка 

20 03 01  Смесени битови отпадъци 
19 12  Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например, 

 сортиране, трошене, уплътняване, палетизиране) неупоменати 
 другаде 

19 12 02  Черни метали  
19 12 02  Цветни метали 
19 12 05  Стъкло 
19 12 09  Минерали (например пясък) 
19 12 10 Горими отпадъци (модифицирани горива, получени от 

отпадъци) 
19 12 12  Други отпадъци (включително смеси от материали) от 
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 механичното третиране на отпадъци, не съдържащи опасни 
 вещества 

20 01 Разделно събирани фракции (отнася се за сепарираните 
материали от Първично и Вторично приемно стопаство) 

20 01 02 Стъкло 
20 01 34 Батерии и акумулатори (случайно, нерегламентирано 

попаднали в ТБО в материалите от Първично приемно 
стопасство) 

20 01 40 Метали (от Първично приемно стопасство) 
      

Представените данни в таблица 6.4.1 показва, че третираните ТБО и  материалите 

получени от преработката им, не се класифицират като опасни отпадъци. Очаква се, че 

попадналите в ТБО батерии няма да представляват значителна част от металните 

отпадъци, които ще се сепарират в резултат от дейностите в Първичното приемно 

стопаство. В страната е в сила ПМС № 144 с Наредба за изискванията за пускане на пазара 

на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и 

акумулатори (ДВ бр. 58/2005 г). По принцип батериите и акумулаторите не трябва да 

представляват съставна част на ТБО. Същото се отнася до отпадъците от луминисцентни 

лампи съдържащи живак, според ПМС № 260 с Наредба за изискванията за пускане на 

пазара на луминисцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и 

траспортиране на излезли от употреба луминисцентни и други лампи, съдържащи живак 

(ДВ бр.101/2000 г). Отпадъците от отработени нефтени смазочни масла също не трябва да 

представляват опасност, защото се събират и се обезвреждат според ПМС № 230 с 

Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти  

(ДВ бр. 90/2005 г). 

В ТБО, които ще постъпват за преработка на площадката на завода не се очакват 

животински и клинични отпадъци. Животинските отпадъци се събират разделно и се 

изгарят в екарисаж. Болничните отпадъци от Столична община се събират и се изгарят 

контролирано в инсталацията, която се намира в Александровска болница. 

Данните от таблица 6.4.1 показва, че ТБО от Сотолична община, както и 

сепарираните компоненти от грубото и по-финото смилане на твърдите битови отпадъци 

(метални смеси и инертни материали) не представляват опасност за здравето на 

населението и за околната среда и възможно организиране на ефективното им 
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използуване. Основното условие е, че те ще трябва да се събират, временно съхраняват и 

транспортират по начин, които осигурява минимално образуване на прах и ФПЧ. 

Брикетите съдържат раздробени и сепарирани органични частици с размери под 6 

mm, съдържащи изсушени кухненски, текстилни, хартиени, картонени, каучукови, 

дървесни, пластмасови материали от преработката на отпадъците. Те са сухи, пресовани 

и нямат неприятна миризма. Отсъствието на влага и предварителната термична 

обработка гарантират минимален риск от развитие на микроорганизми и плесени при 

условие, че се съхраняват в сухи и проветриви складови помещения. Брикетите не са 

предназначени за отопление в бита. Те ще се използват само като енергетичен източник в 

промишлеността и в ТЕЦ, където процесите на горене са контролирани и има 

пречиствателни съоръжения за горивните газово-аерозолни смеси. 

 Локализацията, затворената автоматизирана технологична схема за двуетапно 

раздробяване, сепариране и изсушаване на ТБО с получаване на метални странични 

продукти, инертни материали и брикети за енергетични цели позволяват да се изпълнят 

изискванията на Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките 

за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци (ДВ бр. 81/2004 г) и Наредба № 

8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения 

и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ бр. 83/2004 г). 

  

 

6.5. Очаквани големи аварии с опасни химични вещества 

Производствените процеси в Завода за преработка на ТБО на Столична община не са 

свързани със съхранение и употреба на опасни химични вещества, които предизвикват сериозни 

аварии и тежки злополуки: токсични, експлозивни, запалими, оксидиращи или корозивни 

(нефтени горива, силни киселини и алкалии, паро-газо-аерозолни смеси, органични разтворители, 

дразнещо газове под налягане). Опасност от експлозии или пожари създава природният газ, но 

съгласно нормативните изисквания се предвижда изграждане на обезопасена локална 

газоразпределителна станция и инсталация в рамките на предприятието. Сместа от водни пари и 

газове при сушенето на раздробените отпадъци са с температури под 800 . При охлаждане на 

газовете за сушене ще кондензира омекотена вода, която може да бъде използувана и за 

противопожарни цели. 
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При следващите етапи на разработката трябва да се имат предвид следните законодателни 

документи свързани с предотвратяването на рискове от аварии и злополуки: ПМС № 171 с 

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 

газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ бр. 67/2004 г),  

Наредба № І - 209 / 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на 

обекти в експлоатация, ПМС за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

съоръженията под налягане (ДВ бр. 87/2002 г); Наредба № 3 за пожарна безопасност на обекти в 

експлоатация (обн. ДВ, бр. 54 и бр. 60 от 1997 г.);  ПМС № 18 за приемане на Правилник за 

организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, 

аварии и катастрофи ( ДВ бр. 13/1998 г, изм. ДВ бр. 3/ 2000 г, ДВ бр. 22/ 2001 г, изм. и доп. ДВ бр. 

15/ 2003 г). 

Автоматизираните инсталации в Първичното и във Вторичното приемно стопанство ще бъдат 

на дистанционно управление от командна зала. Всички процеси трябва да имат сигнални и 

блокиращи аварийни системи. В предприятието е осигурена техническа вода в случай на пожар 

или авария. 

6.6. Въздействия от шум и други физични фактори 

Оценката на шумовото натоварване е направена по действащите хигиенни норми. 

Засега не е известно генерирането на шумовите натоварвания в производствените 

помещения, но като се има предвид, че процесите са напълно автоматизирани и 

механизирани не се очаква значимо негативно въздействие върху работещите. Извън 

производствените сгради шумово натоварване ще се определя от интензивността на 

транспортните средства за доставяне на битовите отпадъци и от транспортните средства 

за извозване на брикетите. Във всички случаи те ще имат периодичен и локален характер. 

6.7. Въздействия върху флората и фауната 

При изграждането на завода за ТБО на площадката на пречиствателната станция ще бъде 

унищожена само вторична растителност.  Може да се направи заключението, че като се има 

предвид нейното  съвременното състояние, при реализирането на инвестиционното предложение 

няма да се окаже съществено въздействие върху растителната покривка в посока на влошаване. 

При  осигуряване на съвременни технологии за обработка на ТБО в завода, при които 

отделените вредни вещества ще бъдат съобразени с предвидените норми в действуващите закони в 

нашата страна и в ЕС, е възможно растителността в съседните територии да понесе 
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допълнителните натоварвания с вредни вещества. Необходимо е, да се отчете и комулативния 

ефект с действуващите в съседство промишлени предприятия. 

При реализирането на инвестиционното намерение е необходимо да се проектира 

подходящо озеленяване на територията на завода и около него, с видове, устойчиви на 

антропогенното въздействие, с което да се осигури подобраване на околната среда.    

Оценката на типовете местообитания на предвидената площадка по Предварителния 

Генплан на завод за ТБО на територията на пречиствателната станция в района на с. Кубратово и 

на прилежащите към нея територии е направена чрез формираните на тях основни типове 

растителни съобщества.   

Рудералните растителни съобщества на предвидената площадка на завод за ТБО в района 

на пречиствателната станция, които по флористичния подход се отнасят към многогодишни и 

богати на магарешки бодил субксерофилни рудерални  съобществата от  клас Artemisietea vulgaris 

Lahmeyer et al. ex von Rochow, 1951 ( Клас Onopordietea Br.-Bl., 1962), се развиват на антропогенни 

местообитания и деградирани терени. Формираните на тях тревни екосистеми са временни и 

неустойчиви. 

Тревната растителност на територията на защитната дига, която по флористичния подход 

на класификация се отнася към клас Molinio-Arrhenatheretea R. Tx., 1937, а по физиономичния 

подход на класификация се отнася към групата Тревисти мезофитни формации от клас формации 

Mesoherbosa, се развиват на производни местообитания на влажни и плодородни почви. 

Формираните на тях тревни екосистеми са продължителнопроизводни и относително по-

устойчиви 

Хигрофитната тревна растителност на речната тераса покрай дигата, която се отнася към 

типовете съобщества от клас Galio-Urticetea Passarge ex Kopesky, 1969, а по физиономичния 

подход се отнася към клас формации Hygroherbosa се развива на частично производни 

местообитания. Формираните на тях тревни екосистеми са продължителнопроизводни и 

относително устойчиви. Хигрофилните крайречни върбови и тополови микрогрупировки, които се 

отнасят към клас Salicetea purpureae Moor, 1958, се развиват на коренни частично деградирани 

местообитания, а формираните на тях екосистеми се оценяват като деградирали и неустойчиви. 

Анализът показва, че местообитанията на проучваната територия се оценяват като 

вторично деградирали и производни. Коренният тип растителност на площадката са мезофитни и 

мезоксерофитни листопадни гори от клас Querco-Fagetea Br.-Bl. Et Vlieger in Flieger, 1937., които 

са свързани с климаксни или продължително производни горски екосистеми. Коренната 
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растителност на крайречната тераса са върбови и тополови крайречни гори и храсталаци от клас 

Salicetea purpureae Moor, 1958  Следователно съвремените местообитания могат да се разглеждат 

като вторични, антропогенни на територията на прощадката и производни - на крайречната тераса.  

Направената комплексна оценка на потенциалните и реални съвременни местообитания и 

екосистеми показва, че те не попада в приоритетните за охрана  хабитати в България включени в 

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 ( Изм., ДВ, бр. 88 от 2005 г.) към Закона за биологично 

разнообразие ( Обн., ДВ, бр. 77 от 09.08.2002). 

При изграждането на завод за ТБО ще бъдат унищожени антропогенни екосистеми и ще 

бъдат преобразувани в друг тип също антропогенни. Може да се  направи заключението, че при 

тяхното съвременно състояние, реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже 

съществено въздействие върху типовете местообитания и екосистемите. 

При осигуряване на съвременни технологии за обработка на ТБО в завода, при които 

отделените вредни вещества ще бъдат съобразени с предвидените норми в действуващото 

законодателство, възможно е, екосистемите в съседните територии  да не бъдат повлияни от 

допълнителни натоварвания с вредни вещества. Необходимо е, да се отчете и комулативния ефект 

с действуващите в съседство промишлени предприятия. 

При реализирането на инвестиционното намерение е необходимо да се проектира на 

територията на завода и около него, създаване на растителни съобщества, с които да се осигури 

подобряване на околната среда и намаляване на въздействието на отделяните вредни вещества. На 

крайречната тераса е целесъобразно създаване на смесени върбово-тополови насаждения. 

Реализирането на заложеното в ПУП за площадка Кубратово няма да се отрази 

отрицателно върху флората и фауната, тъй като в настоящото състояние на площадката не се 

развиват растителни и животински видове. 

 

 6.8. Въздействие върху ландшафта 

 От гледна точка въздействие върху ландшафта обекта завод за ТБО в м. “Кубратово” със 

своята площ от 58 143 м2 представлява точков обект. 

 Съгласно регионалното ландшафтно райониране на България попада в: 

В. Централно Балканска планинско котловинна ландшафтна област 
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IХ. Витошко - Ихтиманска ландшафтна подобласт 

58. Софийски ландшафтен район 

* Регионално ландшафтно райониране на страната. География на България. Монография 

БАН. С. 1996 г. 

** Обозначените буквени и цифрени индекси на ландшафтната област, подобласт и район 

са съгласно цитирания източник. 

Завода за ТБО съгласно предварителен генплан като територия попада в северната част на 

Софийския ландшафтен район. 

Съгласно типологичното ландшафтно райониране на страната обекта попада в следната 

ландшафтна структура: 

3. Клас.   Котловинни ландшафти 

3. 7. Тип.  Ландшафти на умерено континенталните ливадно степни и горско 

ливадни – степни дъна на вътрешнопланински котловини. 

3. 7. 15. Подтип.  Ландшафтни на ливадно – степните предимно равни дъна на южните 

вътрешно планински котловини. 

3. 7. 15. 31. Група. Ландшафти на ливадно степните дъна на южните вътрешно планински 

котловини с рохкави – четвъртични отложения с висока степен на 

земеделско усвояване 

*проф. П. Петров. Базисна геоекологична класификация на ландшафтите в България. С. 

1989 г. 

** Числените индекси на ландшафтните таксономични рангове са по горецитираната 

разработка. 

На територията върху която ще се изгражда обекта видът ландшафт е: 

• Антропогенно – промишлен, аквално техногенен 

Сегашният ландшафтен вид със структурата на антропогенно – техногенно въздействие 

чрез натрупване на отпадни ресурси от дейността на пречиствателната станция е с характер на 

деградирал ландшафт със силно изманена структура и своиства от първоначалните естествени 

ландшафти. Динамиката на ландшафтното изменеие е отрицателна и е стигнала до критично 

състояние. Измененията са преки и необратими. В процеса на сегашното им функциониране не се 
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извършват никакви нови качествени изменения на ландшафта, а динамиката е обусловила 

изменения във всички ландшафтни компоненти със силно регресивен характер. Измененията са 

целенасочени върху цялата площ. Настъпила е деградация на ландшафта върху цялата площ в 

резултат на необратимите изменения и начално променена структура. Напълно е загубена 

способността да има ресурсо и средовъзпроизвеждащи функции. 

В резултат на реализиране на проекта няма да има смяна на инвариантната структура на 

територията на самия обект. Няма да има и смяна на социално – икономическите функции на 

ландшафта. При изграждането на завода за ТБО степента на антропогенно – техническо 

натоварване на територията ще намалее поради характера на технологията и от там и на процеса 

на строителство. 

Особена уязвимост на натоварването на ландшафта извън териториалния обхват на 

площадката, особено след дигата на р. Искър няма да се наблюдава. Трябва да се има в предвид, че 

при реализация на проекта от гледна точка на ландшафта, процесите като антропогенно – 

техническо въздействие, деградация, изменение, преобразуване и натоварване ще намалеят. Завода 

за ТБО може да се изгради по предложения вариант за площадка. 

6.9. Въздействия върху здравния статус на населението 

Възможности за генериране на опасни химически вещества при третирането на ТБО. 

Според Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти 

(ДВ, бр. 10/ 2000 г.; изм., бр. 91/ 2002 г.,  изм.доп. бр. 86 и 114/ 2003 г, бр. 100 и 101/2005 г, изм. 

бр. 30 и 34/2006 г) и ПМС № 316 с Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и 

етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти (ДВ бр. 5/2003 г, 

изм.доп. 66/2004 г, бр. 50 и 57/2005 г бр. 20/2007 г), химичните вещества и препарати се 

класифицират като опасни, ако е доказано, че притежават  поне едно от изброените свойства, 

представени в таблица  6.9.1. 

 

 

Таблица 6.9.1. Свойства  и знаци на химичните вещества и препарати, които ги 
определят в съответните категории при класифицирането им като опасни 

1.  Експлозивни                    ( Е) 8.   Вредни                                    (Xn) 

2.  Оксидиращи                    (О) 9.   Корозивни                               (C) 

3.  Изключително запалими  (F +) 10. Дразнещи                                (Xi) 
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4.  Лесно запалими               (F) 11. Сензибилизиращи                    (Xi)  

5   Запалими                         (F) 12. Канцерогенни                          (Т) 

6.  Силно токсични               (Т+) 13. Токсични за репродукцията      (Т) 

7.  Токсични                         (Т) 14. Мутагенни                                (Т)  

 15. Опасни за околната среда         (N) 

Химичните вещества класифицирани като канцерогени, мутагени и токсични за 

репродукцията (CMR) попадат в Категории 1, 2 и 3, които предопределят степента на риска за 

хората и строгостта на мерките за предотвратяване на потенциалните увреждания свързани с 

експозиция на работещите и на населението (ПМС № 348 с Наредба за опасните химични 

вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба (ДВ бр. 

69/2002 г, изм. и доп. ДВ бр. 62/2004 г, бр. 97/ 2005 г, бр. 5/2007 г). Сензибилизиращите вещества и 

CMR имат отдалечени ефекти върху организма на хората, защото уврежданията от тях се 

установяват месеци и години след експозицията. Таблица 6.9.2 представя възможните източници 

на опасни вещества, смеси и прахове при изграждането и експлоатацията на Завода са преработка 

на ТБО. 

Таблица  6.9.2.  Източници на опасни химични вещества и смеси при изграждането и 

експлоатацията на Завода са преработка на ТБО 

Наименование 

Химичен състав 

Източник Опасност за здравето и за 

околната среда 

Природен газ  смес от 
пропан, пропан-бутан,   
наситени въглеводороди 

Локална разпределителна газова 
станция – енергетичен източник,    
загряване на въздух до 800С за 
изсушаване на ТБО. 

Запалим. Експлозивен. 
Опасност от остри отравяния 
при аварии с изпускане. 

 Дизелово гориво    

  

Моторни и машинни 
смазочни масла, 
хидравлични масла 
(РАН*, РСВ*) 

Багери, булдозер, челен товарач, 
кран, други     строителни   
машини, сметоизвозни коли, 
самосвали за реализация на 
разделените ТБО и брикетите. 

    

 Вредни. Запалими. 
Дразнители. Алергени. 
Канцерогени Категория 3. 

Опасни за околната среда. 

Въглеродни оксиди, 
азотни оксиди и серни 
оксиди, летливи 
органични вещества, 
РАН* 

Ауспухни газове от тежки 
строителни машини, 
сметоизвозни коли, самосвали за 
реализация на разделените ТБО  
и брикетите. 

  

Дразнители.  Вредни. 
Алергени. Мутагени. Опасни 
за околната среда. 

Цимент, бетон, 
строителни отпадъци, 
хидроизолации, лепила, 

По време на изграждането на 
инфраструктурата на завода, 
включително и халетата за 
Първично и Вторично приемно 

Дразнене и алергични 
заболявания на горните 
дихателни пътища (ГДП), 
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бои, разтворители  стопанство, складове, пътища. очите и кожата.    

Почвен прах (ФПЧ) със 
свободен кристален 
силициев диоксид  под 2 
%    

 Прах при строителни, изкопни, и 
товаро-разтоварителни работи.  
Замърсени вътрешни пътища, 
площадки и рампи. 

Дразнене на горните 
дихателни пътища (ГДП), 
очите и кожата.  

 

Прах (ФПЧ) от твърди 
битови отпадъци 

Замърсени сметоизвозни коли, 
замърсен приемен бункер за ТБО 
и отсъствие на санитарно-
вентилационна система с 
пречистване в приемно стопаство 

Дразнене, инфекциозни и 
алергични заболявания на 
горните дихателни пътища 
(ГДП), белите дробове, очите 
и кожата.    

Смес от водни пари, 
въглероден диоксид, 
азот, прахови частици, 
органични вещества, 
живачни съединения 

 

Газова смес от изгаряне на 
пророден газ след за  изсушаване 
на раздробените ТБО. 

Вредна. Задушаваща.  Висока 
температура. Дразнител. 
Опасност от остри отравяния 
при аварии с изпускане. 

 

Прах (ФПЧ), замърсен с 
тежки метали, части от 
батерии (кадмий, никел) 

Неправилно и дълготрайно 
съхранение на сепарираните 
отпадъци получени от 
Първичното приемно стопанство 
– на открито при сухо и 
ветровито време. 

Вреден. Дразнител. Алерген. 
Опасност от хронични  
заболявания на нервната, 
кръвотворната система, 
черния дроб, бъбреците, 
отдалечени ефекти. 

Прах (ФПЧ)  от инертни 
негорими  материали 

Неправилно и дълготрайно 
съхранение на  отпадъците 
получени от Вторичното 
приемно стопанство на открито. 

Дразнене на горните 
дихателни пътища (ГДП), 
очите и кожата. 

 

Прах (ФПЧ) от брикети 
от ТБО 

Липса на изолация и вентилация 
при опаковане. Товаро-
разтоварителни работи на 
открито при ветровито време. 

Дразнене  и алергични 
заболявания на горните 
дихателни пътища (ГДП), 
очите и кожата. 

Неприятни миризми –  
меркаптани, органични 
амини, амоняк, азотни 
оксиди, сероводород, 
ционоводород 

Разпиляване около приемния 
бункер, липса на  аспирация с 
пречистване и изолация във 
Първичното и Вторичното 
приемно стопанство. 

Вредни. Психо-сензорно 
натоварване. Дразнене на 
горните дихателни пътища 
(ГДП), очите и кожата. 

РАН* -  Полициклични  ароматни въглеводороди 

РСВ*   -  Полихлорирани бифенили 

Изброените очаквани опасни вещества, смеси и прахове имат здравно значение за 

работниците ангажирани в изграждането и експлоатацията на предприятието. Очаква се, че 

строителството ще продължи около две години. Ще бъдат наети с търгове и договори фирми, 

които са лицензирани за специфични строителни дейности. За ограничение на риска съществена 

роля играят организации с доказан опит, използването на добре поддържани строителни машини и 
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тежки товарни коли, осигуреното им зареждане с качествени горива и смяна на смазочните масла 

извън площадката на Завода за преработка на ТБО, ефективният инструктаж, употребата на лични 

предпазни средства и подходящо чисто работно облекло, осигуряване на условия за лична 

хигиена. 

Експлоатацията на предприятието ще продължи около 30 години. Инвеститорът е запознат 

с подобни заводи за преработка на ТБО в други страни от Европейския съюз. Използването на 

специално изградени халета със санитарно-вентилационни системи с подналягане, на затворени 

автоматизирани инсталации с дистанционно управление, на пречиствателни съоръжения за 

улавяне и третиране на газовите смеси и замърсения въздух още при съответните източници, 

гарантират минимално разпространение на организирани и неорганизирани емисии в 

компонентите на околната и на работната среда. Трябва да се предвидят сигнални и блокиращи 

аварийни системи, достатъчно вода и хидранти в случаи на пожари и експлозии. 

С оглед намаляване на неприятните миризми и разпространението на фини прахови 

частици извън границите на предприятието, освен изолацията и санитарно-вентилационните 

системи за пречистване в халетата на Първичното приемно стопанство и на Вторичното приемно 

стопанство е предвидено над 40 % озеленяване на площадката. Създаването на пояс от 

високостеблена растителност би допринесло за комфорта на персонала и на посетителите. Това 

има съществено значение и за работещите в ПСОВ София. Инвестиционното предложение ще 

допринесе до намаление на ерозията и разпространението на прахови частици от изсушителните 

полета на ПСОВ. 

Не се очаква неблагоприятно въздействие на неприятните миризми, опасните вещества, 

смеси и прахове (ФПЧ) върху обитателите на населените места и квартали, разположени в района 

на ПСОВ София: с. Кубратово, с. Световрачане, с. Негован, с. Малашевци, квартал Илиенци и 

квартал Орландовци (Приложение 1). Те се намират на разтояние над 1000 m от площадката 

предвидена за изграждане на Завода за преработка на ТБО.  

Трасетата за преминаване на сметоизвозните коли и на товарните автомобили за 

реализиране на сепарираните материали за рециклиране и на произведените брикети не трябва да 

преминават през населени места и обекти със специфичен санитарно-охранителен статут. 

В предприятието няма да има автостопанство, бензиностанция, склад за нефтени горива и 

масла или ремонтно-механична работилница, които са свързани с рискове от пожари, експлозии и 

разливи на нефтени продукти. 

 Шум, вибрации, повишено налягане и вредни лъчения. Изграждането и експлоатацията 

на Завода за преработка на ТБО са свързани с генериране на производствен шум и вибрации. 

Проникването на шума в околната среда зависи от редица фактори: акустична характеристика на 

шумовите източници (мощност, спектрален състав), размери и акустични качества на 

помещенията, звукоизолиращи възможности на сградите, халетата и инсталациите, подходящи 
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фундаменти за тежките машини и инсталациите за смилане, сепариране, брикетиране и опаковане, 

разположение на източниците на неблагоприятни физични фактори и на рисковите групи от 

населението. 

Значимите източници на шум и вибрации  могат да се систематизират, както следва: 

• Тежки строителни машини, строителни дейности на около 18 % от предвидената площадка 

на завода, трафик на самосвали за доставяне на строителни суровини и материали и за 

извозване на строителните отпадъци. 

• Сметоизвозни автомобили средно около 10 броя на час, около 120 курса дневно. 

• Първично приемно стопанство: разтоварване на ТБО в приемния бункер (500000 t 

годишно или 1000 t дневно), грубо смилане, сепарация и товарно-разтоварителни 

дейности при временно съхранение и реализация на разделените метални отпадъци 

(27500 – 30500 t годишно). 

• Вторично приемно стопанство: сушене, повторно смилане и сепариране на ТБО. 

Товаро-разтоварителни дейности при временно съхранение и реализация на разделените 

инертни отпадъци (40000 – 55000 t годишно). 

• Производство на брикети от органичните компоненти на сепарираните ТБО (280000 – 

320000 t годишно). Пакетиране на брикетите в чували и европалети или натоварване в 

контейнери в насипно състояние. Извозване с товарни автомобили. 

• Компресори, вентилатори и вентилационни системи, съоръжения за пречистване на 

въздуха в халетата на Първично приемно стопанство и на  Вторично приемно 

стопанство и на отпадните газове от изсушаването на ТБО.. 

• Водни помпи за събиране и за използване на водата – кондензат от пречистването на 

газовете след изсушаване на отпадъците. Хидранти за поливане на озеленените площи и 

за използване в случаи на пожар. 

 

Реализирането на сепарираните метални и инертни отпадъци и на произведените брикети 

ще става с превоз на фирмите потребители по договори. На площадката на Завода за преработка на 

ТБО няма да има други източници на производствен шум (ремонтно-механични работилници, 

бензиностанция, автомивка, дизелови генератори). Наднормените нива на шум и вибрации от 

стационарни и мобилни източници могат да окажат неблагоприятно въздействие върху 

строителите и персонала, ангажиран с експлоатацията на предприятието. В Завода за преработка 

на ТБО ще се работи на една смяна през дневната част на денонощието с продължителност 8 h, 

непрекъснато на три работни смени, 365 дни годишно. Операторите в командната зала ще работят 

по двама на мониторите (8 души), за поддръжката и ремонта на инсталациите и пречиствателните 
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съоръжения са предвидени по двама души на смяна (8 души), за вътрешнозаводския транспорт – 6 

души и административен персонал от 8 души. Общият брой на персонала в предприятието ще бъде 

от порядъка на 30 лица.  

Изследвания на НЦООЗ - София на производствения шум при използуване на тежки 

машини и автосамосвали установяват, че генерирания шум от верижни багери е 80 – 90 dВ(А), 

булдозери от порядъка на 97 –105 dВ(А), строителни  машини – 92 – 98 dВ(А). Шумът генериран 

от самосвали варира от 85 дВ (А) до 89 дВ (А), а от компресори и големи вентилатори 90–100 

dВ(А). Въздействието на производствения шум и вибрации се увеличава при отворени кабини, не 

добре поддържани и ремонтирани двигатели и лошо изравнени трасета на вътрешните пътища. 

По данни на инвеститора, еквивалентните нива на производствения шум в Първично 

приемно стопанство и във Вторично приемно стопанство, където са изолирани всички инсталации 

за смилане, сепариране, изсушаване, повторно смилане и сепариране и брикетиране, ще бъдат по-

ниско от 80 dB(А). Извън производствените халета и сгради шумът няма да превишава 40 dB(А). 

Според Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и 

безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр.70/2005 г), 

граничните стойности на експозиция на работещите в условията на производствен шум и 

стойностите на експозиция за предприемане на действие се определят на база дневните нива на 

експозиция на шум и върхово звуково налягане, както следва: 1. гранични стойности на 

експозиция: Lex,8h = 87 dB(А) и ppeak = 200 Ра, съответно 140 dB(С); 2. горни стойности на 

експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 85 dB(А) и ppeak = 140 Ра, съответстващо на 

137 dB(С); 3. долни стойности на експозиция за предприемане на действие: Lex,8h = 80 dB(А) и 

ppeak = 112 Ра, съответно 135 dB (С). 

Граничните стойности на експозиция и стойностите на експозиция на персонала на 

кариерата за предприемане на действие се определят на база дневните нива на експозиция на шум 

и върхово звуково налягане. Те се измерват от акредитирани лаборатории конкретно за всяко 

рисково работно място. Когато се прилагат граничните стойности на експозиция, действителната 

експозиция на работещите се изчислява, като се отчита намаляването на шума от използваните 

лични предпазни средства за защита на слуха. Когато се прилагат стойностите на експозиция за 

предприемане на действие, не се отчита ефектът от използването на тези защитни средства. 

Близо до инсталациите за преработка на ТБО в Първичното и Вторичното приемно 

стопанство няма да има работници. Автоматизираните и изолирани процеси ще се ръководят от 

командната зала, разположена във Вторично приемно стопанство. При лична проверка на 

съоръженията ще се употребяват каски с вградени в тях антифони. Същото се отнася и до лицата, 

ангажирани с ремонта и техническата поддръжка. 

Не се очаква неблагоприятно въздействие на шум и вибрации върху обитателите на 

населените места и квартали, разположени в района на ПСОВ София: с. Кубратово, с. 
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Световрачане, с. Негован, с. Малашевци, квартал Илиенци и квартал Орландовци. Те се намират 

на разтояние над 1000 m от площадката предвидена за изграждане на Завода за преработка на ТБО. 

Не е предвиден нощен трафик на  сметоизвозните коли. 

Оценката на риска за населението се прави според Наредба № 6 за показателите за шум в 

околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методиките за оценка на 

стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти на шума върху здравето на населението 

(ДВ бр. 58/2006 г) и Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната 

среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие (МОСВ 

,1999 г).  Измерванията за акустичното натоварване на средата за обитаване се провеждат само от 

акредитирани лаборатории. Оценката на здравния риск се извършва от РИОКОЗ София. 

Според Наредба № 6/2006 г, граничните стойности на шума в различните територии в 

околната среда и средата за обитаване са дадени на Таблица 6.9.3. Тези нива на шума трябва да се 

имат пред вид при определянето на здавния риск за населението, ако има жалби или оплаквания 

след пускането на предприятието в експлоатация.   

Таблица 6.9.3. Гранични стойности на нивата на шума в околната среда и средата за 

обитаване за различните територии и устройствени зони 

Еквивалентно ниво на шума в dB(А) Територии и устройствени зони 

Ден Вечер Нощ 

Жилищни зони и територии 55 50 45 

Територии, подложени на въздействието на 

интензивен автомобилен трафик 

60 55 50 

Производствено-складови територии и зони 70 70 70 

При работа на открито се очакват неблагоприятни въздействия от микроклимата в 

студените и горещите сезони на годината. Това се отнася до персонала ангажиран с поддръжката и 

с вътрешнозаводския транспорт. Според сезона работещите ще бъдат снабдени с подходящо 

работно облекло, шапки, каски, ботуши или покрити обувки и ръкавици.  

Повишено налягане ще има в компресорното помещение, при използването на 

вентилаторите и принудителната санитарна вентилация, при сепарацията на раздробените 

отпадъци на принципа на циклоните, при производството на брикети. Въздействие на високи 

температури и налягане може да има само при аварии и злополуки свързани с подаване на 

затоплен въздух до 800С за изсушаване на ТБО и пречистване на сместа от водни пари и газове във 

Вторичното приемно стопанство. Тези рискови процеси могат да бъдат автоматизирани и да се 
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контролират дистанционно. Изплзването на природен газ като енергетичен източник, 

складирането на големи количества ТБО за повече от 24 часа, неправилното съхранение на 

брикетите с образуване на високи концентрации органичен прах в затворени помещения създават 

опасности от експлозии и пожари. В хода на технологичните процеси са предвидени сигнални и 

блокиращи системи за предотвратяване на подобен тип аварии. Административната сграда, 

производствените халета, складови площадки и рампи, вътрешните пътища ще имат изкуствено 

осветление. Електрическите инсталации ще бъдат обезопасени. Трафопостът е разположен на 

специално предвидено за целта безопасно място. 

Не се очакват въздействия свързани с повишени нива на инфрачервена радиация, 

нейонизиращи и йонизиращи лъчения. 

Биологични фактори.  Известно е, че твърдите битови отпадъци са подходяща среда за 

развитие на микроорганизми (бактерии, бацили, дрожди, плесени, спори). Те са източници на 

разнообразни инфекциозни заболявания, предимно на стомашно-чревната, дихателната система, 

лигавиците на устната кухина, очите и кожата. Микроорганизмите и предмно – плесените, са 

доказани сензибилизатори. Предизвикват алергични заболявания от типа на ринит, фарингит, 

спастичен бронхит, алергичен конюнктивит, бронхиална астма, а в тежки случаи – белодробна 

фиброза, хронична екзема или контактна уртикария. 

Приетите сметоизвозни коли веднага се отправят към приемния бункер за ТБО. Той се 

намира в затворено пространство, с което се предотвратява евентуалното замърсяване на 

работната среда с микроорганизми. Персоналът на завода няма да има непосредствен контакт с 

отпадъците. Предвижда се помещенията в Първичното приемно стопанство и във Вторичното 

приемно стопанство да се поддържат чисти, като за измиването ще се използва водния кондензат. 

Санитарните вентилационни системи с аспирация и пречиствателни съоръжения гарантират 

отсъствие на разпространение на производствен прах замърсен с микроорганизми. Изсушаването 

на раздробените ТБО при температура до 800 С води до унищожение на почти всички 

микроорганизми с изключение на някои спори и плесени. 

Персоналът на Завода за преработка на ТБО ще има подходящо работно облекло, шапки, 

обувки, ръкавици, дихателни маски. След свършване на работната смяна са осигурени условия за 

изкъпване и смяна на облеклото. Работното облекло и личните предпазни средства се почистват и 

изпират в предприятието. Забранено е носенето им по домовете. 

Възможно е ТБО да бъдат източници на разпространение на вредни насекоми (мухи, 

хлебарки) и вредни гризачи. Това може да се получи, когато площадката на предприятието не се 

поддържа чиста и не се извършва периодична дезинсекция и дератизация от специализирана 

фирма наета за целта по договор. 
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Психо-синзорни фактори. Капацитетът на предприятието е около 500000 t годишно. 

Предвидено е да се работи непрекъснато, включително и при нощна смяна. Автоматизираните 

процеси на преработка на ТБО, опасностите от пожари и експлозии (природен газ, високи 

концентрации прах от ТБО или прах от брикетите) изискват много добра организация и 

дисциплина. Пддръжката и ремонта на инсталациите, вентилационните системи и 

пречиствателните съоръжения са свързани с психо-сензорно натоварване. Към това се добавя 

въздействието на наднормени нива производствен шум, ако не се употребяват антифони и не се 

организират периодични почивки на персонала в подходящи помещения. Известно е, че 

работещите с ТБО се адаптират към въздействието на наприятни миризми, но това означава 

допълнително натоварване и психо-сензорен стрес. От значение е осигуряването на ефективна 

аспирационна вентилация в Първично приемно стопанство за преустановяване на 

разпхространението на наприятни миризми от ТБО. 

Отрицателни въздействия върху здравния статус на населението от прилежащия 
район не се очаква. 

 

6.10. Определяне на основните насоки на плана, които имат отношение към 

околната среда 

При осъществяването на изграждането на отделните подобекти, съгласно 

инвестиционното намерение на ПУП се налага да се поставят изисквания за постигане на 

пълно съответствие с нормативните изисквания в страната на: 

- доставяните машини и апарати; 

- изграждането на сградите; 

- вентилационните и пречистващи съоръжения; 

- мониторинга и контрола върху точковите източници на газови емисии от 

сушенето и санитарно-хигиенната вентилация; 

- допълнителни изисквания ще е необходимо да бъдат поставени при евентуално 

приемане на техническо решение, предвиждащо друго третиране /извън брикетирането/ 

на горимите битови отпадъци. 

 

7. МЕРКИ, КОИТО СА ПРЕДВИДЕНИ ЗА 
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО 
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НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА 

Посочените по-долу мерки са залегнали в плана, но тяхното подробно развитие ще 

се извършва по време на цялостната реализация на плана, а за всяко конкретно 

инвестиционно предложение в даден урегулиран поземлен имот за в бъдеще, те ще бъдат 

конкретно дефинирани.  

Таблица 7.1. Мерки за намаляване или предотвратяване на отрицателните 

въздействия 

Алтернативи Компоненти и 
индикатори 

 „Нулева алтернатива” Изграждане на Завод за преработване на 

битови отпадъци 

Природни хабитати 

Защитени 
територии 

Не се засягат Не се засягат 

Биоразнообразие 
(флора, фауна, 
екосистеми) 

Твърде ограничено 
поради бетониране и 
разполагане на 
утайки  

Може да се обогати като се изпълни 
препоръката за подходящи растителни 
видове 

Ландшафт Техногенен  Техногенен – може да се подобри  
поради намаляване площ за отпадъци 

Природни ресурси 

Качество на 
атмосферния 
въздух 

Генерирани миризми 
от отпадъчни утай, 
съхранявани 
отпадъци и 
транспорт на 
отпадъците на 
далечно разстояние 

При използуване на препоръчаните 
най-добри техники се намаляват 
генерирани миризми и емисии от 
транспорт и отпадъци 

Задължителен непрекъснат 
мониторинг и контрол на емисиитена 
съоръженията на обекта 

Качество на Неоползотворяван Произвежда се кондензат с 
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водите и 
съхраняване на 
природните 
ресурси 

инфилтрат и от 
депото и от балите за 
съхлранение. 

Риск за замърсяване 
на подземни води 

възможности за използуване от 
препоръчаните пречистващи 
съоръжения. Не се зауства във 
водоприемник директно. 

Няма риск за замърсяване на подземни 
води 

Качеството на 
почвите и 
използваните 
земи 

Няма развити 
почвени системи а 
само нарушени 
терени 

Създава се възможност за създаване на 
нови почвени слоеве за около 40 % от 
предвидената площ 

Полезни 
изкопаеми 

Няма Няма 

Обща устойчивост  

Транспортна 
инфраструктура 

По-неблагоприятна, 
поради по-големи 
транспортни 
разстояния 

По-малко средно разстояние. 
Препоръка за подобряване на 
съществуваща пътна структура 

Генериране на 
отпадъци 

Няма 
оползотворяване 

Минимизиране на отпадъците 

Създаване възможност за рециклиране 
и използуване на енергиен потенциал 

Вредни физични 
фактори 

Шум и миризми Намалено шумово натоварване от 
транспорта и препоръка за 
предотвратяване за генериране на 
миризми в околното пространство 

Социално-икономическа сфера 

Заетост и 
създаване на 
работни места 

Ограничена заетост 
при неблагоприятни 
условия на труд без 
генериране на 
икономически ползи 

Нови 30 работни места при 
съвременни условия на труд и 
създаване на крайни продукти 

Привличане на 
инвестиции 

Ограничени, които не 
могат да се 
възстановят 

Многократно по-високи инвестиции, 
които с времето могат да съ 
възстановят 

Здраве и 
безопасност на 

Риск от Съобразно нормативите 
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населението самозапалване Направени препоръки за техники и  
лични предпазни средства 

Паметници на 
културата 

Неизяснена поради 
увеличаване на 
площадките 

Съобразно нормативите 

 

 

 

Хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда 

Хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда са регламентирани 

от Наредба №7 на МЗ, ДВ бр. 46/ 04.06.1992, изм. 1994, 1996, 1997 и 6р.20/1999г, която 

поставя изисквания за обхвата на хигиенно - защитните зони на съоръжения за третиране 

на битови отпадъци, както следва: 

• рециклиране като самостоятелна дейност и/или предварителна обработка 

(сепариране, раздробяване, балиране, брикетиране, пакетиране, претоварване и 

др.) на площадки с капацитет над 10 тона дневно - 1000 метра; 

• обезвреждане на неопасни отпадъци по физични, химични и биологични способи 

в закрити пространства със складово стопанство за събиране на отпадъци и 

съоръжения за допълнителна обработка на отпадъка - 300 метра. 

 

Както бе отбелязано изискванията на наредба 7 не съответствуват на добрата 

европейска практика, тъй като не се основават на конкретните емисии, които се генерират 

и тяхното въздействие върху прилежащата територия. Независимо, че за конкретния обект 

и територия на ПУП изискванията на наредбата са изпълнени е необходимо да се 

отбележи, че тази наредба усложнява и обикновено може да удължи срока на следващите 

процедури на ДОВОС и получаване на комплексно разрешително. 

 

8. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И 
ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
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ТРУДНОСТИТЕ /НАПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКИ, ЛИПСА НА 
НОУ-ХАУ И ДР./ ПРИ СЪБИРАНЕ НЕОБХОДИМАТА ЗА 
ТОВА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Столична община понастоящем има две възможни алтернативи: 

- да продължава да опакова и складира опакованите битови отпадъци, които да съхранява 

на различни площадки или транспорлтира за депониране в депа на други градове;  

- да реши да започне да запълва отново затвореното депо в Суходол. 

Нито една от двете алтернативи не отговаря на съвременните най-добри практики за 

управление на битовите отпадъци в големите градове и не отговаря на стратегическите изсквания 

за третирането на битовите отпадъци в Европейския съюз. Практикуваният понастоящем метод е и 

възможно най-скъпия за гражданите на София, създаващ и голям риск за здравето на хората не 

само поради генерираните емисси, но и създаващ по-голям риск за всички живущи в района на 

столицата при един евентуален пожар. 

Една от основните причини за настоящето състояние е и определянето на основните 

приоритети в управлението на отпадъците и отсъствие на одобрена площадка за осъществяване на 

избрана алтернатива. Изразходвани са вече много големи финансови ресурси за проучвания на над 

10 площадки за различен тип третиране. По различни причини решение по процедура за избор на 

площадака досега няма, а това прави настоящето състояние напълно неприемливо. Повече от 

очевидно е, че нулева алтернатива в конкретния случай не може да има. 

Предложената площадка ПСОВ Кубратово в оценявания ПУП е обект на разглеждане и 

обсъждане около 30 години. Не са известни експертни становища, които да отричат площадката. 

Извършената екологична оценка само потвърждава пригодността на площадката за предложените 

цели, както това са правили и експертите преди нас. 

По отношение на метода на третиране на отпадъците в предложения ПУП се посочват като 

целесъобразни извършване на двукпатно сепариране и смилане на битовите отпадъци с отделяне 

на негоримите метали и инертни компоненти и суше и брикетиране или директно инсенериране 

или производство на биогориво от  горимите компонети на битовите отпадъци. В предложения 

ПУП са изразени и негативни становища по отношение на инсенерирането и получаването на 

биогориво. Основание за това са послужили генерираните емисии при инсенерирането и 

отсътвието на доказани потребители на получаваното голямо количество органичен остатък след 

производството на биогориво. 
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От проучването на добрата практика в други страни /Япония, Белгия, Швеция, Германия, 

Австрия и други/ бе констатирано следното: 

- В страните от ЕС и Япония се реализират стратегии с ясни приоритети  - осигуряване на 

повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на енергийния потенциал на 

битовите отпадъци ; 

- В Япония и страните с най-висок стандарт и икономическа мощ битовите отпадъци се 

разглеждат като възобновяем източник на енергия; 

- Най-често използуваните технологии включват степенно сепариране на негоримите 

компоненти, които могат да се оползотворяват по друг начин и термично третиране с цел 

използуване на енергийния потенциал на горимата част от битовите отпадъци; 

- Най-добрите налични техники позволяват да се минимизират емисиите от термичните 

процеси, което дава възможност тези съоръжения да се изграждат в териториите на 

големите градове, чрез което се минимизират транспортните разходи и емисиите 

генерирани от тях; 

- Усвоени са високотемпературни процеси /1400-16000С/, при които се предотвратява 

образуването на устойчиви органични замърсители, а пепелният остатък след изгарянето 

на битовите отпадъци е едва 2-4% от началното им тегло; 

- В редица градове чрез използуване на енергийния потенциал на битовите отпадъци е 

постигнато задоволяване на 70-80% от енергийните потребности на градовете; 

- Всички страни се стремят се стремят да намалят дела на директно депонираните битови 

отпадъци; 

- Пепелният остатък след високо-температурните термични процеси е имобилизиран и в 

много страни се използува като необходим компонент в строителството т.е изобщо се 

преустановява депонирането на компоненти от отпадъците. 

В нашата страна досега се реализират единствено проекти за депониране на битовите 

отпадъци, което определя и високия риск от самозапалване и генериране на емисии в продължение 

на 50-60 години. Освен непрекъснатите емисии тна парникови газове депата при експлоатацията у 

нас винаги са източник на миризми и инфилтрати, които често не обработваме, както е случая и в 

Суходол. Изградените и експлоатирани в София инсенератори за болнични отпадъци само 

демонстрират възможностите за третиране на опасни отпадъци без да се създават значими 

негативни въздействия, но техния капацитет  е много малък. 
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На основа на гореизложеното предложената алтернатива в оценявания ПУП и площадка в 

много голяма степен съответствува на най-добрите налични техники и както бе показано и в 

раздела за оценка на въздействието напълно сэответствуват на нормативните изисквания по 

отношение на допустимите граници на емисиите в частта до брикетирането. В ПУП не са 

представени конкретни технически решения за инсенериране или производство на биогориво, 

което не дава възможност и за тяхната оценка, но проучването на опита в другите страни и 

направените вече предложения на Столична община от различни фирми може да се приеме за 

допустимо реализиране и на някое от тези направления за третиране на горимата част от битовите 

отпадъци. Това би могло да се осъществи при конкретно изразеното инвестиционно намерение в 

процедурата за ОВОС 

 Ако заводът за третиране на битовите отпадъци на площадка ПСОВ Кубротово завърши с 

краен етап брикетиране ще се създаде възможност за включване в състава за брикетиране на около 

20% изсушени утайки от ПСОВ. В този случай Столична община трябва да намери потребител на 

новото гориво, тъй като произвежданите брикети не могат да бъдат предлагани за изгаряне в 

личните домакинств, а само в инсталации с необходимите пречиствателни съоръжения. Най-

подходящи за тази цел са ТЕЦ, където изгарянето на брикетите може да се осъществи в смес с 

използуваните въглища или в ТЕЦ с възможности за ко-генерация, където като основно гориво 

може да се използува и природен газ.  

Възможности сега за използуване на брикетите практически има само в някои ТЕЦ 

Марица-изток, но това би могло след реконструкции да се реализира и в ТЕЦ на Топлофикация-

АД в София и други индустриални производства. Досега не са ни известни юридически личности в 

района на София, които биха могли да използуват голямо количество отпадък от производството 

на биогориво. Препоръка на екпертите, разработили екогичната оценка е този проблем да се 

разработва успоредно с направлението за брикетиране, тъй като в ДОВОС трябва да има ясни 

баланси на потреблението на един от основните масови потоци при преработването на битовите 

отпадъци.  

9.ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С 
НАБЛЮДЕНИЕТО ПО ВРЕМЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА 
ПЛАНА ИЛИ ПРОГРАМАТА 

Предложеният ПУП за площадка ПСОВ Кубратово не само не противоречи на 

приоритетите за управление на битовите отпадъци, приета в края на месец март 2007 година от 

Столична община, но и дава възможност за започване на практическото прилагане на заложените 

приоритети. Развиването на това предложение може да се разглежада като конкретна стъпка в 
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нейното изпълнение. Тъй като предложеният ПУП е елемент от програмата на Столична община  в 

таблица 9.1. са посочени мерки, които имат отношение, както към по успешното и ефективно 

реализиране на обектите, съгласно оценявания ПУП и към реализиране на основните приоритети 

на програмата на Столична община за управление на отпадъците. 

Таблица 9.1. ИНДИКАТОРИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА 

№ ЦЕЛ на ПУП-ПРЗ ОСНОВНИ  МЕРКИ И  ИНДИКАТОРИ 

1 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците 

1.1
. 

Регулиране и насърчаване 
предотвратяването на 
образуването на отпадъци  

- Осигуряване стимули за осеществяване на повторна 
употреба и рециклиране на компонети от битови отпадъци 

- Изграждане на система за отчитане на повторно 
употребени и рециклиране на отпадъци 

- ИНДИКАТОР: количество повторно употребени и 
количество рециклиране на отпадъци на един жител за 
година 

1.2 Оптимално използване на 
икономически инструменти за 
стимулиране на  
предотвратяването на 
отпадъци 

- Въвеждане на нов тип такса за всеки жител на София, 
която да се редуцира при доказателства за повторна 
употреба и рециклиране 

- ИНДИКАТОР – въвеждане на фамилен коефициент за 
намалена такса 

1.3 Повишаване на екологичното 
съзнание и консултации с 
участниците в процеса на 
управление на отпадъци 
относно предотвратяване 
генерирането на отпадъци 

- ИНДИКАТОРИ: 
- брой на проведените информационни кампании  
- брой на обхванатите предприятия и население 

1.4 Намаляване количеството на 
опасните отпадъци в потока на  
битовите отпадъци 

- ИНДИКАТОРИ: 
- процент на обхванато население от системи за събиране на 

опасни битови отпадъци 
- количество на образуваните опасни отпадъци и 

съотношението им спрямо общото количество на 
образуваните отпадъци в страната 

2 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци 

2.1 Регламентиране изискванията 
за рециклиране и 
оползотворяване на отпадъци 

- ИНДИКАТОРИ: 
- брой ФИРМИ ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ РЕЦИКЛИРАНЕ; 
- КОЛИЧЕСТВО РЕЦИКЛИРАНИ ОТПАДЪЦИ В СОФИЯ 

2.2 Създаване на стабилни, 
дългосрочни пазари за 
получените материали при 
рециклирането на отпадъци 

- ИНДИКАТОР: 
- количество реализирани на пазара изделия от рециклирани 

отпадъци  

2.3 Увеличаване на количеството 
на оползотворявана енергия 
при изгаряне на отпадъци 

- ИНДИКАТОРИ: 
- количество на отпадъците, изгорени с оползотворяване на 

енергията и съотношението им спрямо общото количество 
на оползотворените отпадъци и общото количество на 
образуваните отпадъци 
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№ ЦЕЛ на ПУП-ПРЗ ОСНОВНИ  МЕРКИ И  ИНДИКАТОРИ 

3 Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и 

транспортиране на отпадъците 

3.1 Разработване и прилагане на 
системи за събиране на опасни 
отпадъци 

- стимулиране на лицензирани фирми за събиране на опасни 
отпадъци 

- ИНДИКАТОРИ: 
- Количество  събирани опасни отпадъци за година 

3.2 Разработване и прилагане на 
модерна, многофункционална 
система за събиране и 
транспортиране на битови 
отпадъци 

- Организиране на междинни депа за разделяне и 
уплътняване  

- ИНДИКАТОРИ: 
- Средно разстояние за транспорт на отпадъциет 

4 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци 

 

4.1 Въвеждане съоръжения за 
обезвреждане на отпадъци 

- ИНДИКАТОРИ: 
- брой на съоръжения  в експлоатация  
- количество обезвредени отпадъци 

4.2 Изграждане на система от  
съоръжения /инсталации за 
обезвреждане на отпадъци 

- брой на изградените регионални депа и съотношението им 
спрямо броя на депата, които трябва да бъдат изградени 

- процент на  депата, които съответстват на законодателните 
изисквания 

- брой на изградените съоръжения за обезвреждане 
4.3 Разработване и прилагане на 

национална стратегия за 
намаляване на количествата 
депонирани биоразградими 
отпадъци 

- количество образувани биоразградими отпадъци 
- количество депонирани биоразградими отпадъци 
- количеството оползотворени биоразградими отпадъци, 

чрез различните операции по оползотворяване 
- брой на изградените инсталации 

5 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци 

5.1 .Ликвидиране на стари 
замърсявания от депа и 
нерегламентирани сметища 

- брой на закрити нерегламентирани сметища и стари 
замърсявания с битови отпадъци  

5.2 Оползотворяване на биогаз от 
депа 

- количество оползотворен газ 

6 Управление на специфични потоци отпадъци, в съответствие с изискванията на ЕС 

6.1 Намаляване на риска за околната среда, 
свързан със събирането на  оловно-кисели 
акумулатори 

- количество, събрани и предадени за 
рециклиране отпадъци от оловно кисели 
акумулатори  

6.2 Събиране на сухи акумулатори и батерии - количество, събрани и предадени за 
рециклиране отпадъци от батерии и 
акумулатори 

6.3 Създаване на специализирана организация за 
оползотворяване  на ИУМПС 

- брой на фирмите, членуващи в организации 
по оползотворяване на ИУМПС 

- количество на МПС, пускани на пазара от 
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членовете на  тези организации по 
оползотворяване 

6.4  Създаване на съоръжения и практики за 
третиране на утайки от ПСОВ 

- капацитет на съоръженията, притежаващи 
разрешение за третиране на утайки от 
ПСОВ 

6.5 Оползотворяване и обезвреждане на утайки 
от ПСОВ 

- количество  използувани утайки от ПСОВ 
годишно 

6.6 Минимизиране на отпадъци от опаковки и 
многократна употреба на опаковки 

 

- създаване на депозитни и други системи за 
многократна употреба на опаковките 

- ИНДИКАТОРИ: 
- Количество рекиклирани и повторно 

употребени опаковки 
 

Реализирането на представените в таблица 9.1 мерки и цели ще подпомогнат успешното и 

ефективно функциониране на обектите, които се предвиждат за изграждане в ПУП на площадка 

ПСОВ Кубратово. На следващите етапи на разработка на ПУП и инвестиционното техническо 

намерение би могло да се намерят и други атрактивни алтернативи за осъществяване на едно 

модерно и ефективно управление на генерираните битови отпадъци от Столична община. Една 

такава потенциална възможност е предприемането на стъпки и проучване на предложенията на 

специалистите от Топлофикация-АД. Предложението за използуване на производствените 

площадки на топлофикационните дружества за изграждане на заводи за третиране на битовите 

отпадъци има следните предимства: 

- създава се възможност да се приложат технически решения не само за сепариране на 

полезните компоненти, но и за избягване на организиране на самостоятелен процес на 

сушене на голяма част от отпадъците, което е икономически неефективно; 

- да се намали средния пробег на транспортните средства за битовите отпадъци и продукти 

от тяхното третиране и съответно намаляване на емисиите, генерирани от тях; 

- да се осигури енергиен ресурс за отоплението на жителите на град София, както това се 

прави в много европейски градове. 

Трябва да се има предвид, че разработването на това предложение ще изисква 

допълнителна оценка във връзка с действащата в нашата страна за санитарно-хигиенни 

разстояния, което е в компетенциите на МЗ. 

Предлаганата от Столична община алтернативна площадка в местноста Хан Богров 

е разположена в екологично по-натоварен район и на средно разстояние около три пъти 



Екологична оценка на ПУП-ПРЗ за отреждане на терен за Завод за преработка на  битови отпадъци от 

района на гр.София и Столична Община – площадка ПСОВ «Кубратово» 

160 

НИС при ХТМУ, Център по екология, 1756 София, бул. „Кл. Охридски” № 8  

по-голямо от мястото на генериране на отпадъците, което естествено увеличава емисиите 

от транспорта много по-големи и икономически по-неефективно. Би могло тази 

площадка да се развие като спомагателна за складиране и организиране на използуването 

на отделените инертни компоненти от битовите отпадъци, които да се използуват в 

строителството. 

 

 

 

 

 

 

10.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработената екологична оценка на ПУП във връзка с процедурата за 

отреждане на площадка за преработване на битовите отпадъци, генерирани на 

територията на Столична община, на площадка ПСОВ-Кубратово показва, че не 

съществуват съществени значими отрицателни въздействия или правни 

ограничения за реализиране на предложеното инвестиционно намерение и това е 

основанието да бъде дадена препоръка за продължаване на разработката с цел 

разработване на инвестиционното намерение като работен проект. При условие, че 

разработваният проект ще обхваща третирането на отпадъците до произвеждането 

на брикети /пелети/ е необходимо да се определи и потребителя на това гориво, тъй 

като към инсталациите за подобен тип гориво има определени изисквания към 

пречистващите съоръжения. Този тип гориво не може да се използува за битови 

нужди. Реализирането на ПУП само в часта до производство на пелети ще позволи да 

се минимизира необходимата площ и да се съхрани голяма част от съществуващите 

сега сушилни полета на ПСОВ. В този случай около 20% от утайките на ПСОВ ще 

могат да бъдат пелетизирани и предложени като краен продукт. Полученото 

потвърждение от Възложителя за съгласие брикетите да бъдат използувани в някои 

циментови заводи  у нас е добра предпоставка за реализиране на идете в ПУП. Още 
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повече, че някои от тези фирми вече имат опит в използуването на подобни брикети 

в Италия. 

 При осъществяването на техническите предложения за крайно третиране чрез 

инсенериране необходимата площ ще нарастне, но все още ще позволява 

съхраняване на по-голямата част от съществуващите сушилни полета. За 

реализирането на другите направления обаче ще е необходима компенсираща площ 

за сушилни полета на ПСОВ, което налага разширяване обхвата на площадката в 

северно направление. 

 На основата на отчитането на добрата практика в други страни и 

направеното предложение по време на консултациите от специалисти на 

ТОПЛОФИКАЦИЯ-София и специалисти на ТУ - София може да се препоръча 

разработването на тези алтернативни предложения за площадките на 

съществуващите ТЕЦ в София и сравни технико-икономическата и екологична 

целесъобразност от реализиране на подобен тип инсталации на няколко места в 

София, с което ще се осигури стабилното и пълно използуване на енергийния 

потенциал на битовите отпадъци като възобновяем източник на енергия. В този 

случаи могат да се очакват редица положителни резултати и еколого-икономически 

и социални ползи за жителите на София. Значим показател в този случай ще бъде 

съкращаването на транспортните маршрути за извозване на отпадъците, което е 

тенденция в редица големи градове на ЕС.  В този аспект съществено внимание 

следва да се отдели на технологиите с високотемпературно третиране, съчетано с 

когенерация при използуването на природен газ, при които се минимизира 

количеството на твърдия остатък. Твърдият остатък се явява имобилизиран 

неопасен отпадък и същевременно в случая се предотвратява образуването и 

генерирането на емисии, съдържащи устойчиви органични замърсители. Това би 

могло да бъде обект на отделно проучавне и развитие на алтернативно техническо 

решение и площадки. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. Генерален план за площадка ПСОВ Кубратово 

2. Генерален план за площадка в местност Хан Богров 

3. Снимки от състоянието на площадка ПСОВ Кубратово 

4. Снимки от състоянието на площадка в местност Хан Богров 

5. Данни за използуването на битовите отпадъци като енергиен ресурс в ЕС 

6. Данни за третирането на битовите отпадъци в Швеция 

7. Данни за изгарянето на пелети в ТЕЦ в Германия и характеристика на емисиите 

8. Копие от Протокол за проведени консултации с компетентни и заинтересовани 
държавни институции 

9. Писмо-становище №25/20.04.2007 год. На Енергомашиностроителния факултет 
към Техническия университет в гр.София. 

10. Предложение на Топофикация –АД гр.София 

11. .Списък на експертите, разработили екологичната оценка  

12.  Копия от лицензите на експертите 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ПЛОЩАДКА ПСОВ 

КУБРАТОВО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ПЛОЩАДКА В 

МЕСТНОСТ ХАН БОГРОВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

 

СНИМКИ НА ПЛОЩАДКАТА В КУБРАТОВО, 

НА КОЯТО ЩЕ БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕН ЗАВОДА 

ЗА ОТПАДЪЦИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

 

СНИМКИ НА ПЛОЩАДКАТА ХАН БОГРОВ, 

НА КОЯТО ЩЕ БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕН ЗАВОДА 

ЗА ОТПАДЪЦИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 
 
 
 

ДАННИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА БИТОВИТЕ 

ОТПАДЪЦИ КАТО ЕНЕРГИЕН РЕСУРС В ЕС 
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WtE goes hand-in-hand with recycling

Country

Recycled/composted and 

other (per cent of total)

Landfill (per cent of 

total)

Incineration (per cent 

of total)

Waste per capita 

(kg)

Netherlands 65 3 32 624

Austria 59 31 10 627

Germany 58 20 22 600

Belgium 52 13 35 469

Sweden* 44 5 50 464

Denmark 41 5 54 696

Luxembourg 36 23 41 668

Spain 35 59 6 662

Ireland 31 69 0 869

Italy 29 62 9 538

Finland 28 63 9 455

France 28 38 34 567

UK 18 74 8 600

Greece 8 92 0 433

Portugal 3 75 22 434

Source: Institute for Public Policy Research http://www.ippr.org.uk/pressreleases/?id=2283 base yr: 2003/4

* 2005
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

 

 

ДАННИ ЗА ТРЕТИРАНЕТО НА БИТОВИТЕ 

ОТПАДЪЦИ В ШВЕЦИЯ 
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WtE goes hand-in-hand with recycling

Country

Recycled/composted and 

other (per cent of total)

Landfill (per cent of 

total)

Incineration (per cent 

of total)

Waste per capita 

(kg)

Netherlands 65 3 32 624

Austria 59 31 10 627

Germany 58 20 22 600

Belgium 52 13 35 469

Sweden* 44 5 50 464

Denmark 41 5 54 696

Luxembourg 36 23 41 668

Spain 35 59 6 662

Ireland 31 69 0 869

Italy 29 62 9 538

Finland 28 63 9 455

France 28 38 34 567

UK 18 74 8 600

Greece 8 92 0 433

Portugal 3 75 22 434

Source: Institute for Public Policy Research http://www.ippr.org.uk/pressreleases/?id=2283 base yr: 2003/4

* 2005

 

Some facts, new plant
• Waste material capacity: 24 ton/hour (190 000 tons/year)

• Boiler effect (efficient): 68 MW (maximum contributed effect 77 MW)

• Waste heat value: 11 MJ/kg (household 9.7 MJ/kg, industrial 13 MJ/kg)

• Steam temperature 400oC, pressure 40 bar, flow 26 kg/s

• Flue gas flow: 135 000 Nm3/h

Energy gain from steam

• Electric effect (turbine): 19 MWel

• Heat effect (CHP): 49 MWheat

Energy gain from flue gases

• Flue gas condensation: 8 MWheat

• Heat pump: 7 MWheat

• Maximum district heating output: 83 MWheat
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>850°C

>2 sek

1100 °C

600 °C

<150 °CCa 24ton/h

Ca 6 ton/h

 

 



Екологична оценка на ПУП-ПРЗ за отреждане на терен за Завод за преработка на  битови отпадъци от 

района на гр.София и Столична Община – площадка ПСОВ «Кубратово» 

183 

НИС при ХТМУ, Център по екология, 1756 София, бул. „Кл. Охридски” № 8  

Flue gas cleaning

• SNCR (selective non catalytic reduction of nitrogen oxides)

• Dry cleaning – textil beg filter (activated carbon, calcium hydroxide) 
particulates, heavy metals, acidic substances, SO2, etc.

• Wett cleaning – pack bad scrubber – 2 steps (acidic/alkaline substances, 
heavy metals, etc.)

• Condensing of flue gases

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
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ДАННИ ЗА ИЗГАРЯНЕТО НА ПЕЛЕТИ В ТЕЦ В 

ГЕРМАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ЕМИСИИТЕ 

 

1

Стойности за съизгаряне на
вторични горива в ТЕЦ Jänschwalde

• Средно времетраене на съизгарянето на 
вторично гориво (ВГ) 8.000 часа/год.

• Годишно количество на прибавяне на ВГ около 400.000 т
• Средно колочество на прибавяне на ВГ на цистерна       около 6 т/час
• Максималко количество на прибавяне на ВГ на цистерна около 10 т/час
• Доставка на вторично гориво дневно 00:00 – 24:00 часа

Външни измервания на сградата
• Съоръжение за вторично гориво У1: Дължина около 30 м

Широчина около 36 м

• Съоръжение за вторично гориво У2:            Дължина около 55 м
Широчина около 44 м

• Електроцентрала: Дължина около 18 м
Широчина около 16 м

• Височина на камината Всяка 25 м
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7

Получаване, Транспорт и Дозиране на 
вторичното гориво

Камина

Инсталация У1

Приемен бункер

Избутващо дъно

Поточна линияРеверсираща

линия

Изсмукващо устройство

Изсмукващ капак

Дозираща

спиралаНалична поточна 

линия за 

въглища

Налична преходна 

сграда

Транспортни

изсушаващи вериги

Устройст

во за 

измерван

е на 

тежестта

 

 

8

Получаване, Транспорт и Дозиране на 
вторичното гориво

Камина

Изсмукващо

устройство

Изсмукващ капак

Нова сграда за 

снабдяване

Измервателен

уред

Транспортни

изсушаващи 

вериги

Съоръжение У2

Дълбок

бункер

Транспортна

линия

Реверсираща линияНалична поточна 

линия за въглища

Дозираща

спирала Избутващо

дъно

Кран

Контейнер

Филтър приставка
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9

Смесване на вторичното гориво с 
наличното гориво (Въглища)

Електрофилтър

Парен генератор

Трошачки

Главни поточни 

линии за въглища

Филтър за 

пепел

Бункер за пепелта

Газове към 

РЕА

Бункер

Горива за ТЕЦ

Кула за 

трошене

Съоръжение за 

вторично 

гориво

Доставка на вторично 

гориво

Работно място

Въглища от 

мината

Бункер
Яма за влажна 

пепел

Поточна линия за 

влажна пепел

Решетка за повторно 

изгаряне

Влажна

пепел

 

 

10

Относителни качества на 
вторичното гориво

• Описание на веществата използвани за получаване на вторично 
гориво

- Палетирани висококалорични частици, получени при 
механична, механично-биологична и механично-физична 
обработка на битови и индустриални отпадъци

- Отделяне на вторичното гориво от останалите отпадъци чрез 
пресяване и засичане на “леки частици” – на пр. висококалорични 
частици

- Чрез разделителния процес се подбират инертни материали, 
което води до отделяне на вредни вещества

- Висококалорични частици съответно се обработват по заявка (се 
натрошават) и се пелетират
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11

Относителни качества на 
вторичното гориво

• Свойства на горивото:
Калоричност > 11.000 kJ/kg 

(между 14 - 16.000 kJ/kg)

Пепел 15 – 20% (пелетиран)

Влажност около 5% (Пелети)

Съдържание на Хлор < 1 Ма.-%

Големина на гранулите < 25 мм (в зависимост 
от обработването)

Не съдържа железни метали и нежелезни метали

Не съдържа едти минерализирани материали и чужди частици
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Одобрен кодекс за отпадъците
• 19 12 01 Хартия и картони,

• 19 12 07 Дърво – с изключение на тези, които

• спадат към 19 12 06*,

• 19 12 08 Текстил,

• 19 12 10 Горивни Материали (Горива от отпадъци),

• 19 12 12 Други отпадъци (вкл. Смесици от различни 
материали) от механичната обработка на отпадъците –
с изкл. на тези, които спадат към 19 12 11*.

Относно видовете отпадъци спадащи към 19 12 10 и 

19 12 12 важи, че тази хетерогенна смес от пластмаса,

гума, хартия, дървесина, полистирол на пяна и подобни

материали, представляват вторично гориво за обработка
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Изисквания за вторичното 
гориво

• Параметри за специфичен изисквания

• Сухо и обемно транспортно средсто

• Средна плътност 0,2 – 0,5 т/м3

• Пелети или пелетиран материал (материал, които е леко пресован)

• Не съдържа чужди и инертни частици

• Не съдържа железни и нежележни метали

• Не съдържа минерализирани вещества

• Одобрена големина на гранулите < 25 мм
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Параметри за качеството на 
вторичното гориво( 1/2)

• a) Специфични параметри на горивото

• Калоричност мин. 11 MJ/kg
• Калоричност мак. 25 MJ/kg
• Съдържание на пепел <  30 Ma.-% OS

• б) Концентрация на вредни вещества според § 21 пр. 3 т. 9. 
Федерален закон за контрол на вредните емисии

•
• ПХБ <   10  mg/kg ТS
• ПХП <    5  mg/kg ТS
• Хлор <   1  Ma.-% TS
• Флуор <    0,1 Ma.-% TS 
• Сяра <    2  Ma.-% TS 
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Параметри за качеството на 
вторичното гориво( 2/2)

• в) Тежки метали
• Кадмий < 9   mg/kg TS
• Талий < 2   mg/kg TS
• Живак < 1,2 mg/kg TS 
• Арсен < 8   mg/kg TS
• Кобалт < 30   mg/kg TS
• Хром < 250  mg/kg TS 
• Мед < 1.800    mg/kg TS 
• Манган < 600  mg/kg TS
• Никел < 160  mg/kg TS
• Олово < 500  mg/kg TS 
• Антимон < 60 mg/kg TS 
• Ванадий < 40  mg/kg TS
• Калай < 120   mg/kg TS
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

 

 

 

 

 

 

КОПИЕ ОТ ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕНИ 

КОНСУЛТАЦИИ С КОМПЕТЕНТНИ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДЪРЖАВНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
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ПИСМО-СТАНОВИЩЕ №25/20.04.2007 ГОД. НА 

ЕНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛНИЯ ФАКУЛТЕТ 

КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В 

ГР.СОФИЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ –АД 

ГР.СОФИЯ 
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СПИСЪК НА ЕКСПЕРТИТЕ, РАЗРАБОТИЛИ 

ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА 
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Списък на експертите, разработили екологичната оценка 

№ Име, презиме, 
фамилия, 
Месторабота 

Научна степен и 
звание 

Раздел Удостоверение 
на МОСВ № 

Подпис 

1.  Йончо Пеловски 
ХТМУ-София 
 

Доц.. д-р инж. 
 

почви, води 
въздух 
Отпадъци 
Опасни в-ва 

1222 и 
558/2002 

 

2.  Борис Стефанов 
ХТМУ-София 

Доц.. д-р инж. отпадъци 1136 и 
1649/2005 

 

3.  Иван Домбалов 
ХТМУ-София 

Проф.д-р инж въздух 73/2003  

4.  Богдана Куманова 
ХТМУ-София 

доц. д-р инж  води 875/2003  

5.  Екатерина Тодорова 
 ЛТУ-София 

доц. д-р инж Отпадъци 
Опасни в-ва 

68  

6.  Стоян Стоянов  
ХТМУ-София 

проф. д-р инж. 
 

моделиране 435  

7.  Николай  Козарев 
ХТМУ-София 

доц. д-р инж. Мониторинг 
контрол 

4/2001  

8.  Екатерина 
Терлемезян  
ХТМУ-София 

доц. д-р инж. Инфра 
структура-
емисии 

477/2003  

9.  Лина Варадинова - 
Рачева  

Н.сътр. Битови 
отпадъци- 

1120/2004  

10.  Елена Желева  
ЛТУ-София 

Проф.  д-р Почви, земи 9  

11.  Димитър Павлов 
ЛТУ-София 

Проф. дснл Растителност 615  

12.  Николай Пипков 
ЛТУ-София 

доц д-р инж. ландшафт 4  

13.  Ирина Тодорова Инженер Ф.фактори, 
шум 

902  

14.  Евгения Динчева 
Ада Байнова 

проф. дмн. 
проф. дмн. 

Здравен риск 
Здравен риск 

1097  

 КОНСУЛТАНТИ    
15.  Светослав Андонов 

НМКЦ към МЗ 
Инж.-хим Риск от 

аварии 
  

 ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА    
16.  Нина  Илиева  

ХТМУ-София 
Докторант 
MSс. ек. 

транспорт   

17.  Димитър Борисов 
ХТМУ-София 

Докторант 
MSс. ек. 

моделиране   

18.  Петър Петров  
ХТМУ-София 

Докторант 
маг. ек. 

почви   

19.  Евгени Соколовски 
ХТМУ-София 

Докторант 
MSс. ек. 

Въздух 
Опасни в-ва 
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Раздел Удостоверение 
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Подпис 

20.  Гълъбин Казълджиев  MSс. ек Флора, фауна   
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КОПИЯ ОТ ЛИЦЕНЗИИТЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ 
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