Информация за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС
Искане на инвеститора за преценяване на необходимостта от
ОВОС
I. Информация за контакт с инвеститора:
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора - физическо
лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.
БС Пауър ООД, ЕИК 201504446
Управител: Донка Кирилова Петрова
2. Пълен пощенски адрес.
гр. Бургас, ул. Янко Комитов 9, ет.2, офис 9
3. Телефон, факс и e-mail.
0878310006, nanka_t@abv.bg
4. Лице за контакти.
Нанка Трифонова, ул. Янко Комитов 9, ет.2, офис 9 те. 0878310006,
nanka_t@abv.bg
За инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на
ел. енергия посредством инсталация за газификация на биомаса и когенерация в
поземлен имот 46663.501.1441 по КК на гр. Малко Търново, община Малко
Търново” с възложител „Био Когенерационна Мощ” ЕООД, Директорът на
РИОСВ Бургас е издал Решение БС-64-ПР/08.09.2011 за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което е постановил да не се извършва оценка въздействието върху
околната среда.
Главният архитект на община Малко Търново е издал разрешения за строеж,
съответно:
- Разрешение за строеж № 07/15.09.2011г. за изграждане на обект:
„Газификация и когенерация на биомаса в УПИ III, кв. 61 по плана на гр. Малко
Търново, Община Малко Търново”, презаверено на 07.02.2017 г. от Главния
архитект на Община Малко Търново;
- Разрешение за строеж № 08/15.09.2011г. за изграждане на обект:
„Производство на гориво за газификация в УПИ IV, кв. 61 по плана на гр.
Малко Търново, Община Малко Търново”, презаверено на 07.02.2017 г. от
Главния архитект на Община Малко Търново;

Гореописаното инвестиционно предложение, както и разрешенията за строеж се
изменят и да се четат както следва:
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: „Изграждане на инсталация за
газификация и когенерация на органика от градски отпадъци MSW, RDF,
утайки от пречиствателни съоръжения и др. и производство на пелети от
дървесна биомаса в поземлен имот 46663.501.1441 по КК на гр. Малко Търново,
община Малко Търново” с възложител „БС Пауър” ООД
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 07/15.09.2011г. презаверено на 07.02.2017 г. от
Главния архитект на Община Малко Търново за изграждане на обект:
„Инсталация за газификация и когенерация на органика от градски отпадъци
MSW, RDF, утайки от пречиствателни съоръжения и др.” в УПИ III, кв. 61 по
плана на гр. Малко Търново, Община Малко Търново”
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 08/15.09.2011г. презаверено на 07.02.2017 г. от
Главния архитект на Община Малко Търново за изграждане на обект:
„Производство на пелети от дървесна биомаса в УПИ IV, кв. 61 по плана на гр.
Малко Търново, Община Малко Търново”
II. Резюме на инвестиционното предложение:
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
а) Новото инвестиционно предложение се различава незначително от
предишното за което е издадено Решение БС-64-ПР/08.09.2011г., като се
различава основно:
- "производство на гориво за газификация" с Разрешение за строеж №
08/15.09.2011г. презаверено на 07.02.2017 г. от Главния архитект на Община
Малко Търново се трансформира в "Производство на пелети от дървесна
биомаса"
- "газификация и когенерация на биомаса от дървесина" с Разрешение за строеж
07/15.09.2011г. презаверено на 07.02.2017 г. от Главния архитект на Община
Малко Търново се трансформира в "газификация и когенерация на органика от
градски отпадъци MSW, RDF, утайки от пречиствателни съоръжения и др."
Основни процеси са:
- за производство на гориво за газификация съгласно старото разрешение се
преминава през раздробяване на дървесната биомаса, изсушаване, разбиване с
чукова мелница и производство на дървесен прах. Съгласно новото
инвестиционно намерение се добавят пелетна преса за производство на
дървесни пелети и пакетираща машина. Съгласно старото разрешение
производството на дървесен прах за гориво за газифициране бе в обем 7-9 тона
на час, а съгласно новото намерение производството се намалява до 4 тона
пелети на час. Тъй като съгласно новото намерение производствения капацитет
се намалява почти двойно цялото производство се разполага в по-рано

предвидения имот УПИ IV, кв. 61 по плана на гр. Малко Търново, Община
Малко Търново, като необходимите сгради и открити площадки се намаляват
двойно.
- за "газификация и когенерация на биомаса" съгласно старото разрешение се е
предвиждало производство на електроенергия до 5 МВат на час, а съгласно
новото предложение се предвижда производство на електроенергия до 2 МВат
на час. Променя се горивната база от биомаса от дървесина на органика от
градски отпадъци MSW, RDF, утайки от пречиствателни съоръжения и др. Тъй
като съгласно новото намерение производствения капацитет се намалява
повече от двойно цялото производство се разполага в по-рано предвидения
имот УПИ III, кв. 61 по плана на гр. Малко Търново, Община Малко Търново,
като необходимите сгради и открити площадки се намаляват съответно.
б) Новото инвестиционно предложение е в пряка връзка с съществуващите и
разрешени предложения съгласно Решение БС-64-ПР/08.09.2011 на РИОСВ
Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка
въздействието върху околната среда (ОВОС), с което е постановил да не се
извършва оценка въздействието върху околната среда и издадени разрешения
за строителство Разрешение за строеж 07/15.09.2011г. презаверено на
07.02.2017 г. от Главния архитект на Община Малко Търново и Разрешение за
строеж 08/15.09.2011г. презаверено на 07.02.2017 г. от Главния архитект на
Община Малко Търново
в) по време на строителството и експлоатацията ще се използват наполовина
по-малко ресурси от вече разрешените инвестиционни намерения за същите
имоти.
г) при производството на пелети не се генерират отпадъци, а при газификацията
ще се генерират 2,5 пъти по-малко пепели от вече разрешеното инвестиционно
намерение.
д) не се предвижда вредно въздействие и дисконфорт на природната среда.
е) рискът от големи аварии и/или бедствия е 2,5 пъти по-малък от вече
разрешеното производство.
ж) рискът за човешкото здраве е 2,5 пъти по-малък от вече разрешеното
производство.
2. Местоположението на площадките за двете под производства се запазва.
3. Основнете процеси са идентични с тези за вече разрешените производства.

Съгласно новото инвестиционно намерение към производството на гориво за
газификация се добавят пелетна преса за производство на дървесни пелети и
пакетираща машина.
Съгласно новото инвестиционно намерение към газификация и когенерация се
променя горивната база, като вместо дървесна биомаса се използва органика от
градски отпадъци MSW, RDF, утайки от пречиствателни съоръжения и др. и
общата производствена мощност на инсталацията се намалява 2,5 пъти.
4. Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. Не се предвижда промяна на дейностите
6. Методите на строителство остават същите като вече разрешените.
7. Измененията в производството, намаляване на производствения капацитет и
измененията в горивната база се налагат поради промяна на пазара и
законодателството.
8. Производството се разполага в същите имоти. Границите на имотите остават
същите и няма изменение в информацията за физическите, природните и
антропогенните характеристики.
9. Няма изменение на трасето на инвестиционното предложение от вече
издадените Разрешения за строеж.
10. Няма изменение на информацията за чувствителни територии и
националната екологична мрежа предоставена за издаване на Решение БС-64ПР/08.09.2011 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка
въздействието върху околната среда (ОВОС).
11. Няма изменение от вече подадената информация за издаване на Решение
БС-64-ПР/08.09.2011 за преценяване на необходимостта от извършване на
оценка въздействието върху околната среда (ОВОС).
12. Няма изменение от вече подадената информация за издаване на Решение
БС-64-ПР/08.09.2011 за преценяване на необходимостта от извършване на
оценка въздействието върху околната среда (ОВОС).
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да
окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични
характеристики на географските райони.
Местоположението на площадката на инвестиционното предложение е в УПИ
III и IV, кв. 61 по плана на гр. Малко Търново, Община Малко Търново с обща

площ 10 447 м2. Не е необходима допълнителна площ за временни дейности и
производството е ситуирано изцяло в принадлежащата ни площадка.
Обекта се намира в пределите на промишлена зона на гр. М. Търново
следователно в зона предназначена за индустриални дейности, няма в близост
защитени, чувствителни, уязвими и национални екологични мрежи.
Няма изменение от вече подадената информация за издаване на Решение БС64-ПР/08.09.2011 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка
въздействието върху околната среда (ОВОС) и по-конкрето за:
1. Съществуващо и одобрено земеползване;
2. Мочурища, крайречни области, речни устия;
3. Крайбрежни зони и морска околна среда;
4. Планински и горски райони;
5. Защитени със закон територии;
6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
7. Ландшафт и обекти с историческа, културна и археологическа стойност;
8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или
подлежащи на здравна защита;
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната
среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за
околната среда вследствие на реализацията на ивестиционното
предложение.
Няма изменение от вече подадената информация за издаване на Решение БС64-ПР/08.09.2011 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка
въздействието върху околната среда (ОВОС) и по-конкрето за:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните
активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра,
ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и
защитени територии.
2. Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа,
включително на разположените в близост до инвестиционното
предложение.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, комулативно,
краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно,
положително и отрицателно).
5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район;
засегнато население; населени места.
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието.
8. Кобминирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения.
9. Възможност за ефективно намаляване на въздействията.
10.Трансграничен характер на въздействието.
11.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното
предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или
компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия
върху околната среда и човешкото здраве.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
С оглед на икономическото развитие на региона и на неговото местоположение
обществения интерес към инвестиционното предложение не се е променил с
оглед предоставената информация за издаване на Решение БС-64-ПР/08.09.2011
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието
върху околната среда (ОВОС).

