
 

 
 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 

 

 

На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.12/2016 г.), Община Сливен 

съобщава на засегнатото население, че има следното Инвестиционно предложение за:  

 

„Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци”, разположена в ПИ 

67338.601.273, УПИ XXXIX на кв. 11, промишлена зона, гр. Сливен 

 

 

 

За контакти 

Име: инж. Николай Бакърджиев 

Тел.: 044/611 261, Факс: 044/662 350 

 e-mail: kmet@sliven.bg 

Адрес за кореспонденция: гр. Сливен 8800, бул.”Цар Освободител” № 1 

 

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния сайт на 

Община Сливен (http://www.sliven.bg), раздел Околна среда – процедури по ОВОС – точка 2 

Обществен достъп до информацията по приложение 2. Писмени становища и мнения се приемат в 

срок от 14 дни след обявяване на информацията по Приложение № 2 /до 05.12.2017г. вкл./ в 

Община Сливен, гр. Сливен 8800, бул.”Цар Освободител № 1, и/или в РИОСВ – Стара Загора, гр. 

Стара Загора 6000, ул. ”Стара планина”№ 2, п.к.143.       

 

 

 

 

Дата: 22.11.2017 г.  

Отдел „Екология” 

 

ОБЩИНА СЛИВЕН 

8800 Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1; Кмет: 044/611 106; 

Заместник-кмет: 044/611 103; Секретар: 044/611 215;  

централа: 044/611 100; факс: 044/662 350 
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Приложение № 2 към чл. 6 от 

Наредбата за ОВОС     

 

Информация 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: 
 ОБЩИНА СЛИВЕН, със седалище и адрес на управление: гр.Сливен, бул. "Цар      Освободител" 

№ 1, БУЛСТАТ ЕИК 000590654 , представлявана от Стефан Радев- кмет на община Сливен. 
     2.   Пълен пощенски адрес: 
    гр. Сливен, п.к. 8800, бул. "Цар Освободител" № 1, община Сливен, област Сливен 
     3.   Телефон, факс и e-mail. 
    Тел.: 044/611 106, факс: 044/662 350, e-mail: kmet@sliven.bg 
     4.   Лице за контакти: 
    инж. Николай Бакърджиев, н-к отел „Екология”, община Сливен, тел.: 044/611 261 
 
    II.   Характеристики на инвестиционното предложение:  
 

1. Резюме на предложението. 
Инвестиционното предложение е за изграждане на “Инсталация за компостиране на зелени и 

биоразградими отпадъци,  в гр. Сливен”, която  ще  е разположена в югозападната част на града, 
в промишлената зона -  парцел УПИ XXXIX, кв. 11. в ПИ 67338.601.273.,  с обща площ 18890 
кв.м . Имотът е с трайно предназначение на територията „урбанизирана”, с начин на трайно 
ползване” за друг вид отпадъци” и е собственост на Възложителя /съгласно Акт № 3447 за 

частна общинска собственост от 18.04.2016 г.  вписан под вх.рег. номер 3123 , акт № 9, том XI  

от 11.05.2016 г. / 
Предвижда се новоизградената инсталцията да третира около 2600 тона на година зелени 
отпадъци (клони, трева, листа и др.) и биоразградими (отпадъци от пазари, зеленчукови борси и 
др.), генерирани на територията на гр. Сливен. 
 

     2.   Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 
 Инвестиционното предложение е пряко свързано с изпълнението на Общинската програма за 

управление на отпадъците 2016-2020,  Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 
г, както и целите на ОПОС 2014-2020 г. С реализацията на инвестиционното намерение ще се 
намалят количествата на депонираните отпадъци на ниво община и регион, което ще допринесе за 
изпълнение ангажиментите на РБългария като страна-членка на ЕС. 

 Към настоящия момент община Сливен депонира биоразградимите си отпадъци на РД 
Хаджидимитрово и не постига целите за рециклиране на отпадъци на ниво община. 

     3.   Връзка с други съществуващи и одобрени  с устройствен или друг план дейности. 
Инвестиционното предложение е в пряка връзка с Националния план за управление на отпадъците 
2014-2020г., и кандидатстване на Община Сливен по Процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ Б016М10Р002-2.001 за "Проектиране и изграждане на компостиращи 
инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на 
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и 
биоразградими отпадъци"., както и с Общинската програма  за управление на отпадъците за 
периода до 2020 г. одобрена с Решение № 186 на Общинския съвет на заседание проведено на 
28.04.2016 г.   
Община Сливен като партньор в „Регионалното сдружение за управление на отпадъците” в 

 

ОБЩИНА СЛИВЕН 

8800 Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1; Кмет: 044/611 106; 

Заместник-кмет: 044/611 103; Секретар: 044/611 215;  

централа: 044/611 100; факс: 044/662 350 
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Регион Ямбол” е участвала в проект, финансиран от ОПОС 2007-2013г. за изграждане на модерно 
регионално депо за битовите отпадъци, което обслужва общините от региона. Регионалното 
депото е въведено в експлоатация в края на 2015г. Към настоящия момент в Община Сливен има 
въведена е система за разделно събиране на отпадъците от опаковки и тяхното последващо 
сортиране и предаване за рециклиране в сътрудничество с организация за оползотворяване на 
отпадъци от опаковки.  
 

     4.   Подробна информация за разгледани алтернативи. 
На територията на община Сливен са разледани две алтернативни площадки за изграждане на 
бъдещата инсталация за компостиране. 
Спазването на принципа за “близост”, заложен при изготвянето на Националния стратегически 
план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за 
депониране (2010-2020) – т.е. отпадъците да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото 
на тяхното образуване, налага да се разгледа възможността за изграждане на площадка на 
територията на град Сливен или в максимална близост до града. За двете площадки са извършени 
геоложки и хидрогеоложки проучвания. 
 
 

Сравнение на алтернативни площадки за компостиране 1 и 2 на територията на гр.Сливен: 

 Алтернативна  площадка 1 Алтернативна площадка 2 

Описание на площадката Поземлен имот с идентификатор 
№67338.51.1, находящ се в 
гр.Сливен, местост „Сливенски 
кър” с начин на трайно ползване 
„лозе”, обща площ 13 878 м2 

Поземлен имот  с идентификатор 
№ 67338.601.273 - УПИ I, кв.11, 
Промишлена зона, гр.Сливен, с 
предназначение „за друг вид 
отпадъци”, обща площ 18 890 м2 

Определяне капацитета на 

площадката за третиране 

на отпадъци 

На площадката трябва да се 
оформят следните зони: 
Зона за озеленяване – 25% от 
общата площ или 3469,50 м2 

(съгл.Приложение №1 към 
Наредба № 7 oт 24.08.2004 г.) 
Приемна зона с 
административна сграда ~ 600 
м2 
Зона за техн. обслужване и 
домуване на машините ~ 800 м2 
Площ за компостиращи 
площадки - 9 008,50 м2 
Необходима спец.площ за 
третиране на 1 т. входящ 
материал/година ~ 2,8 м2 
Максимален капацитет: 3217 т 

На площадката трябва да се 
оформят следните зони: 
Зона за озеленяване – 25% от 
общата площ или 4 722,50 
м2(съгл.Приложение №1 към 
Наредба № 7 oт 24.08.2004 г.) 
Приемна зона с административна 
сграда ~600 м2 
Зона за техн. обслужване и 
домуване на машините ~ 800 м2 
Площ за компостиращи площадки 
- 12 767,50 м2 
Необходима спец.площ за 
третиране на 1 т. входящ 
материал/година ~ 800 м2 
Максимален капацитет: 4560 т 

Оценяване на 

топографските особености 

на района 

Площадката е равна, затревена, 
без дървесна растителност. 
Въпреки че е с трайно 
предназначение „лозе”, на 
площадката не се откриват 
трайни насаждения. 

Неприложимо 

Характеристика на 

почвата 

Глинести почви Неприложимо 

Категория на земята Земята е 5-та категория при 
неполивни условия 

Неприложимо 

Климатични условия Климатичните условия за двете площадки са идентичн, тъй като 
същите се намират на разстояние 5.3 км. една от друга.  

Определяне на 

възможностите за 

осигуряване на 

Площадката има излаз на улица Площадката има излаз на улица 
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транспортна връзка със 

съществ. пътна мрежа 

Предназначение и 

собственост на земята, 

върху която се предвижда 

площадката за третиране 

на отпадъци  

Собствеността е на община 
Сливен, АОС №3489 за частна 
общинска собственост от 
13.07.2016 г. и Заповед №ОД-
141 от 29.10.2010 г. на 
Директора на ОД „Земеделие” 
гр.Сливен 

Собствеността е на община 
Сливен, АОС № 3447 за частна 
общинска собственост от 
18.04.2016 г.   

Необходимост от промяна 

предназначението на имота  

Да Не 

Определяне на санитарно-

хигиенните изисквания 

към площадката за 

третиране на отпадъци, 

вкл. на отстоянията на 

съоръженията за третиране 

на отпадъци до обектите, 

подлежащи на здравна 

защита 

Площадката се намира в 
Промишлена зона. Площадката 
отстои на повече от 1400 м от 
жилищни сгради. 
 

Площадката се намира в 
Промишлена зона. Площадката 
отстои на повече от 2600 м от 
жилищни сгради. 
Площадката отстои на 1000 м от 
Сливенска стокова борса.  

Установяване на 

източниците и 

възможностите за 

осигуряване на необх. 

материали за изграждане 

на съоръжението за 

третиране на отпадъци 

В района на град Сливен са налични 4 кариери за добив на инертни 
материали – „Самуилово – изток” - за пясъци и чакъли, „Събини 
върби – север” - за пясъци и чакъли, „Кирмец” – за пясъци, „Гърлата” 
- за пясъци и чакъли. Първите три са в близост до град Сливен, а 
четвъртата е в община Тунджа, област Ямбол 

 
Площадка 2 е избрана за изграждане на  Инсталция за зелени и биоразградими отпадъци, 
генерирани в гр. Сливен, разположена в югозападната част на града, в промишлена зона - парцел 
УПИ XXXIX, кв. 11. Парцелът е общинска собственост. Площадката се намира на около 2,6 км от 
жилищните зони. Наклон на площадката 2-3%. В близост до ЖП линия. До площадката има 
изграден локален път, неасфалтиран. 
Основанията за избор на площадката са следните: 

- Площадката е отредена за компостираща инсталация и има ПУП 

- Площадката отстои на по-голямо разстояние от жилищни сгради, спрямо 

алтернативната площадка 

- Площадката е с по-голяма площ, което позволява и бъдещо разширяване на капацитета 

й, при разширяване обхвата на системата за разделно събиране на биоотпадъци. 

- Геоложките и хидрогеоложките условия са по-добри от тези на алтернативната 

площадка 

- Площадката не се намира в близост до бъдещи жилищни зони, предвидени в действащия 

ОУП на община Сливен.   

- Площадката не попада в обхвата на защитени зони и зони по НАТУРА 2000 

 

5.   Местоположение на площадката, включително  необходима площ за временни дейности по 
време   на строителството. 

 Площадката на която ще се реализира инвестиционното предложение е разположена в 
югозападната част на града, в промишлената зона -  парцел УПИ XXXIX, кв. 11. в ПИ 
67338.601.273.,  с обща площ 18890 кв.м . Имотът е с трайно предназначение на територията 
„урбанизирана”, с начин на трайно ползване” за друг вид отпадъци” и е собственост на 
Възложителя. 

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

Компостирането е естествен процес и представлява контролирано разграждане на органични 
материали, чрез аеробен или анаеробен биологичен процес, в резултат на който се получава 
хумусоподобен материал, наречен компост. Предвижда се новоизградената инсталцията да 
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третира около 2600 тона на година зелени отпадъци (клони, трева, листа и др.) и биоразградими 
(отпадъци от пазари, зеленчукови борси и др.), генерирани на територията на гр. Сливен. 
Реализацията на инвестиционото намерение предвижда изграждането на следните обекти и 
съоръжения, разположени  изцяло в границите на имота предмет на ИП: 
-Площадка за компостиране  
Това съоръжение е най-голямо по площ и е разположено сравнително централно в имота. Намира 
се на север от Навеса за домуване на обработваща техника и Помпеното инфилтрат и на изток от 
Навеса за приемане на входящи суровини и добавки и Администрацията и на запад от Навеса за 
временно съхранение на готов компост. Съоръжението е разделено на три обособени, но свързани 
части – Площадка интензивно компостиране, Площадка стабилизация и Площадка узряване, като е 
предвидено конструкцията да е обща, оформена като стоманобетонова настилка върху уплътнена 
чакълена възглавница.  
Съоръжението е с ЗП= 3 187,50 м2 , РЗП = 3 187,50 м2. 
- Навес за приемане на входящи суровини и добавки 

Навесът се предвижда да е в близост до западната граница на имота. На изток от навеса се намират 
Плошадките за компостиране, а на юг е Черпателната яма и Админисрацията. От изток на навеса 
ще минава и новоизграден  вътрешен обслужващ път. 
Съоръжението е с ЗП = 466,62 м2 , РЗП = 466,62 м2 

Предвидено е навесът да е изцяло от стоманена конструкция, върху стоманобетонова плоча, като 
минималната светла височина е 3,56 м.  
- Навес за домуване на обработваща техника 

Навесът ще се намира в близост до южната граница на имота. На запад от навеса ще се намират 
Помпеното за инфилтрата и Резервоарите, а на север ще са Плошадките за компостиране. 
Предвидено е навесът да е изцяло от стоманена конструкция, върху стоманобетонова плоча, като 
минималната светла височина е 6,00м.  
Предвидена е възможност в една от клетките да се оформи пункт за миене на втомобилната 
техника. 
Съоръжението е с ЗП = 686,295 м2, РЗП = 686,295 м2 
-Навес за временно съхранение на готов компост  

Съоръжението ще се намира в източната част на имота, разположено успоредно на границата на 
имота. От западната страна на навеса е разположен новопроектиран вътрешен бетонов път. 
 Съоръжението е навес с размери в план – 18,14 х 36,28 м. Предвидено е навесът да е изграден от 
стоманена конструкция, върху стоманобетонова плоча, като навесът е изцяло открит от две 
страни, а от север и от изток има бетонови стени с височина до кота+2,50 м.  
Съоръжението е с ЗП = 658,155 м2,  РЗП = 658,155 м2 
- Административна сграда  

Сградата ще се намира непосредствено след входа на парцела и преди кабината за регистрация на 
товарите.  Административната част е разположена от дясната страна по посоката на влизане, с 
кабинката за регистрация и охрана на обекта е от ляво по посока на влизане, като между тях е 
разположен кантара за товари.   
 Сградата е предвидена с ЗП = 95,40 м2, РЗП = 95,40 м2 
Административната сграда представлява допрени и свързани контейнери: 1 санитарен и 2 офисни, 
предварително поръчани с определени размери и обособени вътрешни пространства. 
Контейнерите ще се изработят, доставят и монтират върху бетонов фундамент с дебелина 15 см. 
Контейнерите са с габаритни размери 12,00 х 2,40 х 3,00 метра. Бетоновата плоча е с габаритни 
размери 12,00 х 7,20 м. 
- Кантар  

Предназначението на кантара е за измерване теглото на постъпващия материал в комплекса. 
Съоръжението ще се намира непосредствено след влизането в парцела, с цел контрол на 
постъпващия материал още в началото. Разположено е върху пътната настилка на новопроектиран  
вътрешен бетонов път,. Намира се между администрацията и кабинката за регистрация и охрана.   
Кантарът ще се монтира върху предварително оформена стоманобетонна площадка.  
-Помпено за инфилтрат 

Съоръжението представлява шахта, в която ще са разположени помпи и арматура, измерващи 
уреди и контролни уреди за управление на инфилтрата за принудително оросяване на лехите. 
Шахтата ще е прилежаща към подземни резервоари за инфилтрат. 
Съоръжението се намира под земята в южната част на парцела. Предвижда се шахтата да е 
стоманобетонна , вкопана с габаритни размери 4.85/3.75/3.54м.  
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-Помпено  пожарогасене 

Съоръжението представлява шахта, в която са разположени помпи и арматура, измерващи уреди и 
контролни уреди за управление на водата за противопожарни нужди. Шахтата е прилежаща лъм 
подземните резервоари за вода за противопожарни нужди, подлежащи на поръчка, доставки и 
монтаж на място. Предвижда се шахтата да е стоманобетонна , вкопана с габаритни размери 
4.85/3.75/3.54м.  
- Земна лагуна  

Земната лагуна е част от предвидената за изграждане инсталация за събиране на инфилтрат, чието 
функционално предназначение е за събиране на инфилтрата и замърсените дъждовни води, като 
ще бъде изпълнена от изкоп от околни насипи,  използвайки земни маси от терена. Предвижда се 
да бъде вкопана, като образувания котлован ще бъде покрит с UV устойчива мембрана или PVC  
мембрана с UV покритие.Площа на лагуната е 500м2. 
-Обслужващи пътища 

Предвижда се изграждане на вътрешни обслужващи пътища оформени, като стоманобетонови 
настилки, върху уплътнени чакълени възглавници, с необходимите оформени  наклони за 
оттичане на атмосферни води . 
-Ограда 

Оградата ще се изгради с цел ограничаване на свободния достъп до обекта на външни лица и 
животни, както и за предотвратяване на разпиляване на продукта извън площадката на 
компостиращата инсталация.  
Оградата ще е разположена по границите на парцела, като ще влизането ще става посредством 
метална врата с бариера от западната страна на имота, в южния й край. Общата дължина на 
оградата е 565м. 
- Черпателна яма   
Съоръжението представлява шахта, в която ще се събират и отвеждат отпадните води от 
администрацията. Тя ще е разположена в западната част на имота, като ще се намира между 
администрацията и навеса за приемане на входящи суровини и добавки. Шахтата е оформена като 
стоманобетонна, вкопана с габаритни размери 3,00/3,00/3,59м.  
В непосредствена близост до имота, предмет на ИП има съществуващ черен  път, който го свързва 
с  гр. Сливен. Обекта  ще бъде  организиран с 1 вход - изход, разположен от запад, в югозападния 
край а имота и един авариен изход от север.   
За реализацията и експлоатацията на обекта не се предвижда изграждането на нова пътна 
инфраструктура, а ще се използва съществуващ път находящ се по западната и северната граница 
на имота. Предвижда се изграждане само на вътрешни обслужващи пътища. 
Имотът ще се захранва с ел. енергия по начина и условията посочени в Предварителен Договор № 

4317486 от 31.10.2017 г. с „Електроразпределение Юг” ЕАД.  
Водоснабдяването на площадката ще се извърши посредвом новопроектиран уличен водопровод 
ПеВП Ø110, включен към съществуващия градски водопровод  Е  Ø400. Предвижда се 
изграждането на водопороводно отклонение с ПеВП тр. Ø90, което ще осигурява 10,3 l/s вода за 
питейно-битови нужди и пожарогасене./ Предварителен договор № РД-04-2262 от 12.07.2016 г. с 

„ВиК Сливен”ООД г и Становище по зявление с вх.№ РД-04-2262 от 12.07.2016 г./ 

На площадката ще постъпват биоразградими отпадъци с кодове: 

 Видове отпадъци, които ще се третират на компостиращата площадка в град Сливен 

Код Наименование 

20 01 08биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене 

20 01 38дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37 

20 02 01биоразградими отпадъци 

20 03 02отпадъци от пазари 

 

Входящите суровини се доставят посредством специализирани транспортни средства –камион с 
преса и щипка за зелени отпадъци и камион за транспортиране на смесени отпадъци (предимно 
отпадъци от зеленчукови пазари и борси). Инсталацията ще бъде оборудвана с автоматична 
автомобилна везна с електронна регистрация и протоколиране на входящите и изходящите 
количества на компоста.  
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В зоната за входящ контрол са разположени автомобилната везна, административната сграда с 
регистрация и охрана, в която е разположена и оборудване за изследване на входящи суровини и 
компост. 
Изходните суровини се разтоварват на площадка пред навес за приемане на входящи суровини и 
добавки, или под навеса при неблагоприятни метеорологични условия – дъжд, сняг. 
Предварителната подготовка на субстрата включва няколко етапа: 

� Предварително отделяне на неорганични материали – материала се разстила посредством 
телескопичен товарач. Ръчно се отделят едри парчета стъкло, метал (мед, олово, цинк), 
пластмаса и пр. 

� Подготвка на съставките за смесване – определя се съдържанието на хранителни вещества. 
Основно се следи отношението С/N=25/1-30/1. За повишаване скоростта на компостиране 
се прибавят химични, растителни и бактериални добавки.  

� Шредиране и смесване на материала – осъществява се с комбиниран щредер - смесител.   
� Отделяне на метали – към изходящата лента на шредер-миксера е монтиран магнитен 

сепаратор, който отделя черни метали от материала за компостиране 
Зареждане на материала в зоните за компостиране: 

� Материалът се оформя на купчина, като всекидневната доза се добавя към първата леха. 
Зареждането на субстрата се осъществява от шредер-миксера, а лехите се дооформят 
допълнително с телескопичния повдигач 

Процес на компостиране. 

� Подготвения материал се поставя на редове (лехи) върху тръбите за аерация, поставят се 
сензорите за температура, за влажност и за кислород, след което лехите се покриват с 
полупропусклива мембрана.  

� Компостът се разбърква периодично. Мембраната се открива, след което посредством 
обръщач на компостни лехи материалът се разбърква и прехвърля. След измерване на 
влажността, при необходимост компостът се полива със съответното количество 
инфилтрат. Мембраната се навива и развива посредством прикачно съоръжение, 
монтирано на трактора. 

� Въздухопропускливата и водонепроницаема мембрана служи за защита от дъжд и слънце 
(контрол на влагата), разделяне на дъждовните води от инфилтрата, подобрява 
разпределението на въздуха, намалява миризмите и увеливава производителността. 

� Аерирането се осъществява посредством нагнетателни вентилатори – 3бр., които 
посредством въздуховоди подават въздух в основата на куповете, където са разположени 
аериращи канали, с монтирани в тях перфорирани тръби PEHD. Каналите имат наклон към 
шахтите за инфилтрат за оттичане на попаднала течност. В горната част на канала са 
монтирани решетки, с възможност за ревизия и почистване. 

Обработка на компоста. 

� След завършване на процесите на интензивно компостиране и стабилизация, компоста се 
пречиства посредством мобилно барабанно сито, което отделя примесите в 
стабилизирания компост посредством уиндшифтър (найлонови парченча от торбички, 
пластмаси, органична фракция, която не е биоразградима и др.), както и тежката фракция 
(инертни). Полученият пресят компост се транспортира до площадката за зреене, а 
отделените едри материали (буци и по-едри парчета) се връщат в процеса на 
компостиране. Леките примеси и тежките фракции (инертни) се транспортират за 
депониране. 

Времено съхранение. 
� Готовия компост се транспортира за временно съхранение под навес. Съоръжението е с 

две стени с височина 2м. за по-добро стифиране и товарене. След 2-4 седмици 
биологичната активност е минимална и практически прекратена, което прави компоста 
напълно годен за употреба. 

За обезпечаване работата на инсталацията са предвидени следните машини, съоръжения и 
прикачен инвентар: 
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Машини, съоръжения и инвентар, необходими за работата за инсталацията за компостиране 

на зелени и биоразградими отпадъци 

№ Машина/съоръжение/инвентар Забележка Количество 

1 Шредер-миксер с магнит за черни метали 1 бр. 

2 Челен телескопичен товарач 1,5м3 с кофа с щипка 1 бр. 

3 Трактор мин.160к.с. 1 бр. 

4 Ремарке за трактор тристранно разтоварване 1 бр. 

5 Сито за компост с уиндшифтър мобилно 1 бр. 

6 Обръщач компостни лехи прикачен 1 бр. 

7 Цистерна за поливане с дюзи двустранна 1 бр. 

8 Дробилка за клони автономен двигател 1 бр. 

9 Косачка за трева прикачна 1 бр. 

10 Гребло за сняг прикачно 1 бр. 

11 Полупропусклива мембрана широчина 5м 350м 

12 Приспособление за навиване на мембраната 
прикачно, към трактор, за 

широчина 5м. 
1 бр. 

13 Сонда за кислород  16 бр. 

14 Сонда за влага  16 бр. 

15 Сонда за температура  16 бр. 

16 
Устройство за събиране на информация от 

сензорите 
 1 бр. 

17 
Комплект инструменти и машини за ремонт 

на обслужващата техника 
 1 бр. 

18 Резервори за инфилтрат 50 м3 PEHD 1 бр. 

 
 

     7.   Схема на нова или промяна на съществуваща   пътна инфраструктура. 
 За реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предвижда 

изграждане на нова инфраструктура, а ще се използва съществуващ път находящ се по западната 
и северната граница на имота. 
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     8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, 
възстановяване и последващо използване. 
Предвижда се строителството, заедно с инвестиционното проектиране за фазата “Работен проект” 
да се реализира за 12 месеца, включващи: 

� 4 месеца за инвестиционно проектиране, съгласуване и одобряване на инвестиционните 
проекти . 

� 8 месеца за строителството на площадката за компостиране 
 

     9.   Предлагани методи за строителство. 
          При реализиране на инвестиционното предложение строителните работи ще се извършват ръчно 

и механизирано. Не се предвиждат взривни работи. 
 
    10. Природни ресурси, предвидени за използване по  време на строителството и експлоатацията. 

По време на строителството ще се използват следните природни ресурси: пясък, дървен материал, 
земни маси, трошен камък, чакъл и вода.  
По време на експлоатацията на обекта ще се използва вода и електрическа енергия. 
Като добавка в процеса на компостиране ще се използва дървесен чипс. 
Водоснабдяването на площадката ще се извърши посредвом новопроектиран уличен водопровод 
ПеВП Ø110, включен към съществуващия градски водопровод  Е  Ø400. Предвижда се 
изграждането на водопороводно отклонение с ПеВП тр. Ø90, което ще осигурява 10,3 l/s вода за 
питейно-битови нужди и пожарогасене. 

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

По време на реализацията на инвестиционното предложение се предвижда на обекта да се 
образуват отпадъци от СМР, свързани с технологиите на изграждане на новите 
сгради/съоръжения. Предвижда се да се образуват следните видове отпадъци от изпълнение на 
СМР: 
 

17 09  Други отпадъци от строителство и събаряне  

17 09 04  
смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от 
упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

 
ИП за изграждане на обект „Инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, гр. 
Сливен ” попада в обхвата на “Строителство, реконструкция и основен ремонт на други 

строежи oт техническата инфраструктура, финансирани с публични средства”. 

Съгласно разпоредбата на чл.13 от НАРЕДБАТА за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали Възложителите на СМР на проекти, финансирани 
с публични средства, отговарят за влагането в строежите на рециклирани строителни материали 
или на третирани СО за материално оползотворяване в обратни насипи в количества. 
За обекта ще бъде разработен и представен в РИОСВ за одобрение План за управление на 

строителните отпадъци.   
По време на експлоатацията на обекта се предвижда образуването на смесени битови отпадъци, 
генерирани от персонала работещ на територията на инсталацията. Те ще се  събират в контейнери 
и ще се предават на съответните лицензирани сметоизвозващи фирми, които ще ги транспортират 
на съотвените депа. 
Полученият краен продукт от инсталацията – компост, ще отговаря на критериите за „край на 
отпадъка”, съгласно чл.17, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на 
биоразградимите отпадъци, приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., обн., ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г. 

 
    12. Информация за разгледани мерки за намаляване  на отрицателните въздействия върху околната 

среда. 
 При изграждането и експлоатацията на компостиращата инсталация не се очаква отрицателно 

въздействие върху околната среда.  
 
    13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение  (например добив на строителни 

материали, нов водопровод,  добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство,  третиране 
на отпадъчните води). 
Не се предвижда добив на строителни материали. 
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Парцелът ще бъде захранен чрез изграждане на 160 м новопроектиран уличен водопровод ПеВП 
Ø110, включен към съществуващия градски водопровод  Е  Ø400. Предвижда се изграждането на 
водопороводно отклонение с ПеВП тр. Ø90, което ще осигурява 10,3 l/s вода за питейно-битови 
нужди и пожарогасене. Имотът ще се захранва с ел. енергия по начина и условията посочени в 
Предварителен Договор № 4317486 от 31.10.2017 г. с „Електроразпределение Юг” ЕАД.  
В следствие реализацията и експлоатацията на ИП се очаква генерирането на битови и промишлени 
отпадни води. Битовите отпадни води, които ще се генирират от адмистрацията и работещите в нея ще 
се събират и отвеждат в черпателна яма с обем 8 m3. От там същите ще бъдат извозвани до ПСОВ 
Сливен за последващо третиране. 
За промишлените и дъждовните отпадни води е предвидено изграждане на инсталация за събиране и 
отвеждане на инфилтрат и замърсени дъждовни води, която се  състои от приемни решетки, 
разположени около площадката, събирателна шахта, резервоар за инфилтрат с помпено за 
инфилтрат и земна лагуна за събиране на инфилтрата и замърсени дъждовни води.  
Инфилтратът, който се отделя в процеса на компостиране и дъждовната канализация от 
площадките се събират в канали (канавки), разположени около площадките. Предвидена е канавка 
от готови елементи с чугунени решетки, с клас на натоварване D600, с наклон по терена. В края на 
канавката се предвижда да се изгради бетонова шахта 1,2/1,6/1,5m с утаителна част и груба 
решетка.  
От шахтата гравитачно постъпват в резервоара за инфилтрат, който при запълване се източва с 
помпи или гравитачно в лагуна за инфилтрат и замърсени дъждовни води. От резервоар с обем 
50м3, се зарежда цистерна за поливане, която ще се използва за навлажняване на куповете с 
компост. При необходимост реверсивно ще се запълва резервоара от лагуната. Площта на лагуната 
е 500м2. 
Дъждовните води от производствените сгради ще се отводняват в зелените площи. 
За отделяне калта и маслата от измиването на гумите се предвижда кало и маслоуловител-
полиетиленов съд в бетонова шахта готова доставка с обем 700л. 
Отпадните води от измиването, ще се събират в решетка с утаителна част, а водите след него ще се 
отвеждат в битовата канализация. 
 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 
Необходимо е издаване на Разрешително за строеж от Община Сливен и Разрешително за 
дейности с отпадъци по чл. 37 от ЗУО. 
 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 
Не се очаква замърсяване/дискомфорт на околната среда от реализирането на инвестиционното 
предложение. 
 

16. Риск от инциденти. 
Не се очакват възникване на инциденти и аварии. 
При експлоатацията няма да се създават рискове от възникване на инциденти, които да доведат до 
замърсяване на околната среда. Всички дейности ще се осъществяват единствено в границите на 
площадката и няма да излизат с влиянието си извън границите на имота.    

   III.   Местоположение на инвестиционното предложение 
1. План, карти и снимки, показващи границите на  инвестиционното предложение, даващи 

информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за  
разположените в близост елементи от Националната екологична  мрежа и най-близко 
разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях. 

   На територията на община Сливен са разположени 5 защитени зони: 
 

  Защитени зони по Натура 2000, разположени на територията на община Сливен 

Koд на защитена зона 
Име на защитена 

зона 
Тип на защитена зона 

BG0002094 Адата - Тунджа Защитена зона по директивата за птиците 

BG0002059 Каменски баир Защитена зона по директивата за птиците 
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BG0000192 Река Тунджа 1 
Защитена зона по директивата за 
местообитанията 

BG0000164 Сините камъни 
Защитена зона по директивата за 
местообитанията 

BG0002058 
Сините камъни - 
Гребенец Защитена зона по директивата за птиците 

 
Разположението на двете потенциални площадки спрямо зоните по Натура 2000 е представено на 
следващата фигура: 
 

 
В границите на землището на град Сливен са разположени следните защитените територии: 

   Защитени територии, разположени на територията на община Сливен 

№ категория наименование землище 

1 Резерват Кутелка гр.Сливен 

2 Природна забележителност Острова на Тунджа гр.Сливен 

3 Природна забележителност Змееви дупки гр.Сливен 

4 Природна забележителност Хайдушката,Бъчвата,Песченик гр.Сливен 

5 Защитена местност Хайдут дере гр.Сливен 

6 Защитена местност Железни врата гр.Сливен 

7 Защитена местност Агликина поляна гр.Сливен 

8 Защитена местност Орлите (буф.з.Кутелка) гр.Сливен 

Разположение на потенциалните площадки спрямо зоните по Натура 2000 на територията на 

община Сливен 
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Площадката не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в 
защитени зони по смисъла на Закона биологичното разнообразие. 

 
     2.   Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им  към площадката или трасето на 

обекта на инвестиционното  предложение и бъдещи планирани ползватели на земи. 
 Имотът е собственост на община Сливен. Не се предвиждат бъдещи ползватели на земи. 
 
     3.  Зониране или земеползване съобразно одобрени  планове. 
          Неприложимо. 
 
4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,  уязвими зони, защитени зони, санитарно-

охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за титейно-битово водоснабдяване и 
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди и др.; 
Площадката не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в 
защитени зони по смисъла на Закона биологичното разнообразие. 
Реализирането на ИП няма да засегне  чувствителни зони,  уязвими зони, защитени зони, 
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за титейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.  
 

        4а. Качеството и регенеративната способност на  природните ресурси. 
         Реализацията на ИП няма да повлияее върху качеството и регенеративната способност на 

природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на 
негативни въздействия, предизвикващи наднормено замърсяване. 

 
     5.   Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

Основанията за избор на площадката са следните: 
- Площадката е отредена за компостираща инсталация и има ПУП 

- Площадката отстои на по-голямо разстояние от жилищни сгради, спрямо алтернативната 
площадка 

- Площадката е с по-голяма площ, което позволява и бъдещо разширяване на капацитета й, 
при разширяване обхвата на системата за разделно събиране на биоотпадъци. 

- Геоложките и хидрогеоложките условия са по-добри от тези на алтернативната площадка 
- Площадката не се намира в близост до бъдещи жилищни зони, предвидени в действащия 

ОУП на община Сливен.   

- Площадката не попада в обхвата на защитени зони и зони по НАТУРА 2000. 
 
    IV.   Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия 

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение): 
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земе-  ползването, материалните активи, 

атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните 
обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и 
защитените територии на  единични и групови паметници на културата, както и очакваното 
въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и 
техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, 
както и някои генетично модифицирани организми. 
При изграждането на компостиращата инсталаця за зелени и биоразградими отпадъци не се 
очаква вредно въздействие както върху населението на гр. Сливен и близките населени места, 
така и върху околната среда.  
При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква завишаване на нивата на 
емисии вредни вещества, които да окажат отрицателно въздействие върху атмосферния въздух в 
района. 
По данни от експертни изчисления за аналогични обекти, през строително-монтажния период, 
въздействието на вредни вещества във въздуха ще бъде незначително в рамките на строителната 
площадка и на разстояние до 50-80 m от нея, с краткотрайно въздействие. Основните източници 



12 

 

на замърсяване са строителната механизация и автотранспорта (при извършване на строително- 
монтажните работи въздухът се замърсява с прах и отработени газове от ДВГ на строит. 
механизация). Тези източници на замърсявания са неорганизирани.  
Инструментите за управление, насочени към ефективно намаляване на образуването      и 
изпускането (емисии) на миризливи вещества са: 
� правилно смесване на входящите материали; 
� температурния профил; 
� съдържание на влага и 
� свободно пространство в порите за достъп на кислород (чист въздух). 

Една от най-важните мерки е хомогенно смесване на различни входящи материали, което 
спомага за образуването на достатъчно свободни пространства на порите, постоянен обмен на 
въздуха и ако е предвидено оптимизирано ниво на влажност, разграждане на първичните и лесно 
разградими органични вещества. Правилното смесване на структурните материали, следователно 
трябва да се управляват внимателно, се счита за най-важната мярка по предварително третиране. 
Температурният режим е друг ключов фактор, влияещ на емисиите на миризми. Високите 
температури > 65/70°C намаляват микробното многообразие и по този начин се забава процеса 
на разграждане, и е по-вероятно да бъдат генерирани междинни метаболитни вещества с висок 
интензитет на миризми. Активно аериране или механично разбъркване, промяната на диаметъра 
и поливане на куповете с компост могат да намалят последиците от прегряването на 
материалите. 
Оптимизираното съдържание на вода във всеки един етап на разграждането е предвари-телно 
условие за правилното управление на емисиите на миризми. Излишъкът на вода и кондензат 
могат да представляват значителен източник на емисии на миризми. Излишъкът на вода може да 
предизвика анаеробни условия, особено в основата на купа с компост. Затова освен наличието на 
ефективна система за поливане, площадката за компостиране също трябва да бъде снабдена с 
дренажна система за събиране и съхранение на отработените и повърхностните води. 
Освен това, трябва да се гарантира достатъчно количество кислород, необходимо на микробната 
общност по време на всички етапи от процеса на компостиране. 
За площадката е направена оценка на очакваните емисии в атмосферния въздух. Компостирането 
е екзотермичен процес, при който органичните субстрати се подлагат на аеробна биодеградация 
от смесена микробна популация в условия на повишена температура и влажност. В процеса на 
биодеградацията органичният субстрат претърпява физично и химично превръщане с 
образуването на стабилен хумифициран краен продукт. При протичане на процеса компостиране 
в атмосферата се отделят летливи органични съединения (ЛОС), метан и амоняк. Годишният 
капацитет на инсталацията за компостиране е от порядъка на 2600 t/y, от които 1300 t/y зелени 
отпадъци и 1300 t/y биоразградими отпадъци. 

Разположение на потенциалните площадки за компостиране в град Сливен 

 

 
 
Емисионните фактори са дадени в Greenhouse Gas Emissions Estimation Methodologies for Biogenic 

Emissions from Selected Source Categories: Solid Waste Disposal Wastewater Treatment Ethanol 

Fermentation, U.S. Environmental Protection Agency Sector Policies and Programs Division 
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Measurement Policy Group, DRAFT, December 14, 2010 и Еstimating Ammonia Emissions From 

Anthropogenic Nonagricultural Sources - Draft Final Report, April 2004, U.S. EPA (Environmental 

Protection Agency). 2010a. 2010 U.S. Greenhouse Gas Inventory Report:Inventory of U.S. Greenhouse 

Gas Emissions and Sinks: 1990–2008. EPA-430-R-10-006. Office of Atmospheric Programs, Washington, 

DC. April 15 : 

 Емисионни фактори за замърсители при компостиране 

Замърсител зелени отпадъци, kg/t биоразградими 

отпадъци, kg/t 

метан 0.0001 0.002 

амоняк 0.0006 0.002 

NMVOC - неметанови летливи 
органични съединения 

0.0004 0.001 

Очакваните мощности на замърсители компостните инсталации са представени в следващите 
таблици: 

Мощност на емитираните замърсители от компостиране, g/s: 

Замърсител Емисии, kg/y 

метан 2.73  

амоняк 3.38 

NMVOC 1.82 

 

Като се има предвид капацитета на площадката за максимално количество на едновременно 
сладиране на компост, който е от порядъка на 960t, и времевия период за производство на 
компоста от порядъка на 12 седмици, очакваните моментни максимални емисии са както следва: 

 Моментни максимални емисии, g/s: 

Замърсител Емисии, 

kg/цикъл 

Емисии,  

g/s 

метан 1.1  1.5x10-4 

амоняк 1.2 1.6x10-4 

NMVOC 0.7 9.6x10-5 

 

Разпространение на замърсителите (миризми) при експлоатация: 

Химическите вещества, които притежават миризма или предизвикват възбуждане на рецепторите 
на миризма се наричат одоранти. Повечето химически вещества, притежаващи мирис са летливи и 
в някаква степен полярни. В същото време има химически вещества, които са слабо летливи и 
едновременно силни одоранти. Усещането за миризма зависи и от концентрацията. Миризмата 
може да е в резултата от въздействието както на едно, така и на смес от няколко вещества. 
Праговата концентрация на разпознаване на миризми например за амоняка е 47 млн.-1 (35.7 
mg/m3).В тази връзка по-долу е направена оценка на разпространението на одоранти (амоняк) 
извън площадката и в дискретните рецептори (най-близките населени места).Тъй като тези емисии 
са целогодишни, са определени средногодишните концентрации, като е приложена опцията на 
модела Diffusion - „Очаквани концентрации на вредни вещества в приземния слой“, като са 
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използвани данни за розата на вятъра в района. Средногодишната честота и сила на вятъра по 
посоки е съгласно Климатичен справочник на България, т.4 – вятър). 

Като входни параметри на модела са използвани, определените по-горе мощности на емисии на 
амоняк от компостните площадки. 

 Разпространение на амоняк (миризми) в района на компостната площадка 

 

Получените при моделирането концентрационни профили на замърсители са визуализирани с 
програмния продукт 3DField - сontouring surface plotting and 3D data program. За добиване на 
реална представа за териториите на въздействие моделирането е проведено върху сателитна 
извадка, обхващаща район с размери 1000m по направление запад-изток и 1000m по направление 
север-юг, включващ, както площадката, така и околните обекти. Моделирането е осъществено 
чрез разполагане на 100 рецептора, разположени в рецепторна мрежа с разстояние 100м между 
отделните рецептори. 

Очакваната максимална концентрация на амоняк в атмосферния въздух е от порядъка на 0.00005 
mg/m3, като тази концентрация ще се установява на самата компостна площадка и в рамките на до 
50 m от нея. На 100 m от площадката очакваната концентрация е от порядъка на 0.00001 mg/m3. 
Тъй като праговата концентрация на амоняка е 47млн.-1 (32.6 mg/m3), това означава, че 
характерната миризма е възможно да се усеща единствено на площадката за компостиране в 
определени моменти. Тези единични случаи са възможни при обръщане на куповете и 
неблагоприятни условия на разсейване - устойчиви състояния на атмосферата, когато липсата или 
много слабата турбулентност възпрепятстват разпространението на примесите във вертикална 
посока и ги транспортира в хоризонтална посока. 
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Разпространение на амоняк (миризми) в района на компостна площадка – ПИ с идентификатор 

№67338.601.273 

 

Очакваните максимални средногодишни концентрации на замърсители, притежаващи мирис 
(амоняк) в рамките на регионалния център Сливен: 

 Очаквани максимални средногодишни концентрации на замърсители 

Одорант Очаквана концентрация, 

mg/m
3 

Прагова концентрация 

за миризми, 

mg/m
3
 

Норма за опазване на 

човешкото здраве, 

mg/m
3
 

Площадка 

№1 

Площадка 

№2 

Амоняк 0.00005 0.00005 35.7 0.250 

 
Резултатите от проведеното моделиране показват, че очакваните концентрации на замърсители са 
далеч под пределно допустимите и нормите за опазване на човешкото здраве и не създават 
никакви предпоставки за промяна на качеството на въздуха в района.  

Заключение: 

• Не се очаква компостирането да доведе до значително въздействие върху качеството 

на въздуха; 

• Не се очаква разпространение на неприятни миризми в райони, подлежащи на 

здравна защита; 

Не се очаква нарушаване на нормите за опазване на човешкото здраве за населени места. 

Източници на вредни физични явления: 

Източници на шум и вибрации с периодично действие ще бъдат строителните и транспортни 
машини по време на строителството. Източниците на шум и шумовите нива се очаква да бъдат в 
рамките на: 

 Източник  Ниво, dB/A 

 Строителни работи  73 

 Строителни машини  75 

 Товарни камиони  68 
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Оценката на шума в мястото на въздействие е проведено по методиката за отчитане на шум от 
локални и промишлени източници на Наредба №6/26.06.2006г.за показатели и норми за шум в 
околната среда, отчитаща степента на дискомфорт през различните части от денонощието. 

Еквивалентното А-претеглено ниво на шум LАтер,Т в децибели е както следва: LАтер,Т = LA, 
екв,Т - ∆Lразст. - ∆Lекр. 

Където: 

LA, екв,Т - изходно еквивалентно ниво от строителните машини 

∆Lразст - намаляване нивото на шума в зависимост от разстоянието и разликата във 
височините 

∆Lекр – намаляване нивото на шум от екраниращи съоръжение по пътя на 
разпространение на шум 

Съгласно методиката при проектиране на нови производства изходното ниво на шум се определя 
по данни за съществуващи такива. 

За ∆Lразст - намаляване нивото на шума в зависимост от разстоянието и разликата във височините 
са взети данни от Фиг.4.1 на Приложение 3 към Наредба №6 - на разстояние 50 м от строителната 
площадка очакваното намаление е от порядъка на 43 dB(A). В случая ∆Lекр=0 т.к. екраниращи 
съоръжения по пътя на разпространение на шум няма. 

От горните определения следва, че Еквивалентното А-претеглено ниво на шум LАтер,Т на 50м от 
строителната площадка е: LАтер,Т = 75 - 43 – 0 = 32 dB(A). 

Основните източници на шум при експлоатация ще са от технологичното оборудване - 
вентилатори, дробилки и др. 

Съгласно “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 
промишлено предприятие и определяне на шума в мястото на въздействие”, 1999, МОСВ, 
площадката се разглежда като точков източник на шум, разположен в геометричния център на 
територията му, от която се излъчва звукова мощност с ниво Lp, dBA. Получената обща звукова 
мощност се използва като изходна величина за изчисляване и оценка на шумовите нива в места с 
нормиран шумов режим и за определяне на шумозащитните зони около обекта. Методиката е 
приложима т.к: 

- на площадките съществуват относително голям брой източници на външен шум и същите 
са относително равномерно разпределени на територията. 

- максималният линеен размер на площадките е под 500 м 

- излъчваният от площадката шум е с различни акустични характеристики: постоянен 
(транспортна техника) и импулсен (вентилатори, дробилки и др.). 

1). Определяне на общата звукова мощност 

Нивото на общата звукова мощност Lp, dBA, излъчвана в околната среда от геометричния център 
на площадките се определя по формулата: 

Lp =Ĺ + 10lg 2S/S0, dBA 

където: 

Ĺ – е средното ниво на шума по контура на площадката: 

Поради липса на измерени стойности за средно ниво на шума по контура на площадките е прието 
ниво от 65dBA, съгласно т.4 от Приложение №3 за определяне на еквивалентно шумово ниво от 
локални източници на шум, на Наредба №4 за защита от шум на територията на населените места, 
ДВ, бр.41, 1999 г. 
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S – площта, ограничена от измерителния контур, м2 

В случая площта на площадката е около 3 дка, т.е. ефективната площ е от порядъка на 3038 м2. 

S0= 1m2 

Замествайки горните величини във формулата: 

Lp депо =65 + 10lg (2 х 3038/1) = 102.8 dBA 

получаваме ниво на обща звукова мощност, излъчвана в околната среда от геометричния център 
на депото – 102.8 dBA. 

2). Определяне на нивото на шума в мястото на въздействие 

Нивото на шума от промишлено предприятие L, dBA, достигащо до произволна точка от 
прилежащата територия (т.н. оценъчно ниво на шума), се определя по формулата: 

L=Lp – 20 kn lgr – 8, dBA 

където: 

Lp – е нивото на общата звукова мощност – в случая 102.8dBA 

r – разстоянието между избраната точка и геометричния център на площадката – в случая 1200м 
до най-близката жилищна сграда; 

kn – коефициент, отчитащ допълнителното намаляване на нивото на шума в зависимост от 
поглъщащите качества на земната повърхност – в случая земната повърхност е затревена и се 
приема kn = 1.1. 

Замествайки величините в горната формула Lкомпост = 102.8 – 20х1.1 х lg1200 – 8 = 27dBA, 
получаваме ниво на шума в най-близката жилищна сграда от 27dBA. 

С Наредба №6 от 26 юни 2006 г на Министерство на здравеопазването и Министерство на 
околната среда и водите се определят: 

1. Показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 
различните части на денонощието; 

2. Граничните стойности на показателите за шум в околната среда; 

3. Методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда и на 
вредните ефекти от шума върху човешкото здраве. 

Гранични стойности на нивата на шума в различни територии и устройствени зони в 
урбанизираните територии и извън тях са представени в следната таблица: 

Гранични стойности на нивата на шума в различни територии и устройствени зони 

Територии и устройствени зони в 

урбанизираните територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на 

шума в dB(A) 

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 




