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I. Информация за контакт с инвеститора
1.

Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

„ТОМА ЕСТЕЙТ” ЕООД с ЕИК: 200365556, със седалище и адрес на управление: Област София

(столица), Община Столична, гр. София, ПК 1606, район Красно село, ул. „Владайска” № 71, ет.
4, представлявано от Илияна Александрова Гайтанджиева –Управител
2. Пълен пощенски адрес:
Област София (столица), Община Столична, гр. София, ПК 1606, район Красно село, ул.
„Владайска” № 71, ет. 4
Адрес за кореспонденция: Област София (столица), Община Столична, гр. София, ПК 1606,
район Красно село, ул. „Владайска” № 71, ет. 4
3.

Телефон, факс и е-mail.

Надежда Иванова, телефон: 0898617491
4.

Лице за контакти

Надежда Иванова, телефон: 0898617491
II. Характеристика на инвестиционното предложение
Резюме на предложението

1.

Инвестиционното предложение на „ТОМА ЕСТЕЙТ” ЕООД е „Изграждане на оранжериен
комплекс” в с. Царева поляна, община Стамболово, област Хасково и има за основна цел
производството на оранжерийни краставици чрез изграждането на модерна оранжерия с
нови продукти, процеси и технологии.
С инвестиционното си предложение „ТОМА ЕСТЕЙТ” ЕООД предвижда „Изграждане на
оранжериен комплекс” в имот № 000371, в землището на с. Царева поляна, община
Стамболово, област Хасково, като основната цел е производството на оранжерийни
краставици чрез изграждането на модерна оранжерия с нови продукти, процеси и
технологии. Концепцията на кандидата включва въвеждане на високотехнологични
енергийно ефективни с цел високи добиви и ниска себестойност, което ще даде
възможност за успешно интегриране на конкурентния пазар на зеленчуци в страната и
чужбина.
Целият терен е с площ от 14,926 дка и е собственост на „ТОМА ЕСТЕЙТ” ЕООД съгласно
Нотариален акт за покупко-продажба № 159 от 06.03.2015 г. Оранжерийният комплекс за
отглеждане на краставици ще бъде изградена на площ от 9 216 м2.
С настоящото инвестиционно предложение ще се постигнат няколко конкретни резултата:
1. Модерно земеделско стопанство, отговарящо на всички стандарти на Европейската
общност за опазване на околната среда, чистота на произвежданата продукция и
здравословни и безопасни условия на труд;
2. Иновативно стопанство, насочено към въвеждането на нови технологии и процеси,
свързани с енергийната ефективност;
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3.

Въвеждане на нови продукти, процеси и технологии на ниво стопанство;

4. Оптимален резултат в процеса на технологично отглеждане и предлагането на
качествени зеленчуци на конкурентна пазарна цена и с възможност за представяне на
външните пазари.
5. Налагане и трайно позициониране на кандидата на българския и международния
зеленчуков пазар.
За водоснабдяването на обекта е предвидено да се захрани от собствен водоизточник,
изграден в имота. Обекта не е генератор на отпадъчни производствен води, малките
количества от обслужвания персонал ще се отвеждат във водоплътна изгребна шахта.
Транспортният достъп до имота ще се осъществява по съществуваща пътна инфраструктура
в района.
2.

Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Модерното оборудване в бъдещата оранжерия ще допринесе за постигане на европейските
изисквания за намаляване замърсяването на атмосферата, за икономично и рационално
използване на енергията и минимизирането на отделяните вредни емисии.
Инвестиционното предложение предвижда конструкцията на оранжерията да бъде покрита с
поликарбонатни плоскости, които се характеризират с най-добрите топлоизолиращи качества
за такъв тип съоръжение. За целите на енергийната ефективност ще бъдат изградени
енергоспестяващи термоекрани и проветрителна инсталация.
Инвестиционното предложение включва и изграждането на хидропонна технология за
отглеждането на краставици, система за мъглуване, както и допълнително оборудване.
Хидропонната технология представлява съвременен безпочвен метод за отглеждане на
растения (в случая краставици), осигуряваща максимално развитие и продуктивност чрез
изолиране от почвени и външни климатични условия.
Като заместител на почвата в случая е избрана каменна вата - субстрат с подходяща
характеристика:
уникална двуслойна структура на фибрите- по-здрав горен слой и порьозен долен
слой;
-

фибри, мигновено абсорбиращи вода;

-

голям контролиран диапазон на влажността- 45-85%;

-

равномерно разпределение на вода и хранителни вещества в целия си обем;

-

способност за повторно влагозапасяване;

Хранителните разтвори и качеството на поливната вода са едни от най-важните елементи на
хидропонната технология. Поради това се предявяват високи изисквания към състава им,
реакцията и общата им концентрация. Количеството на хранителните елементи в разтвора се
изчисляват на база на физико-химичния анализ на поливната вода, фазата на развитие на
растенията, периода на отглеждане и климатичните условия. Традиционният начин на
отглеждане на зеленчуци е в земята - на открито или в оранжерии. С разрастване на
оранжерийното производство през 1925- 1930 г. започват изследвания за заменяне на
почвата като среда за засаждане. В началото на 30-те години в Калифорния се правят опити
за безпочвено отглеждане на растения при използване на хранителни разтвори. Наричат
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системата хидропоника от гръцкото Hуdго -вода и роnоs - работа. От началото на 40-те години
на миналия век хидропонното култивиране на растенията заема все по-големи площи и е дял
от съвременната растителна биотехнология.
Хидропонното отглеждане на зеленчуци се разпространява все по-широко поради:
•- възможност за ефективен защитен контрол на околната среда;
- автоматизация на системите;
•-по-ниски операционни разходи, отколкото при традиционните оранжерии;
- условия за добра вентилация на корените и пълна липса на почвени неприятели и болести;
- по-чисти (незамърсени) и безопасни продукти с отличен вкус и аромат;
-увеличена продуктивност;
- понижена нужда от използване на химически продукти за защита на растенията и липса на
необходимост от използване на хербициди;
- отсъствие на проблеми, свързани с изтощаване на почвата и с нейното химическото
замърсяване и заразяване.
При отглеждане в хидропоника растението се намира в много по-благоприятни условия за
растежа на корена и за неговото функциониране, отколкото в почвата. Ако в разтвора са
осигурени необходимите за растенията вещества, не е необходимо да се използват
асимилати и енергия за растежа на корена. Ето защо кореновите системи на хидропонно
култивираните растения са многократно по-слабо развити, отколкото корените на растенията,
отглеждани в почва.
Хидропонните системи съдържат всички необходими елементи за правилния растеж на
растенията, които израстват, развиват цветове и плодове, каквито и при традиционния
растеж на растението в почвата. Основно звено в технологията на хидропонното отглеждане
на култури е капковото напояване, гарантиращо изключителна равномерност на подаването
на хранителни разтвори, висока ефективност на производството, минимални загуби на вода.
Напоителната система е постоянно инсталирана в обекта и се създава оптимален баланс
между въздух, вода и хранителни вещества. При капковото напояване се напоява само
участъка около корена. Това води до икономия на вода (от 30 до 50%), а оттам и до икономия
на торове поради ограничения обем, в който се внасят последните. При него водата и
хранителните вещества се доставят на точното място, в необходимото време и количество.
Системата е компютъризирана, като по този начин всяка минута може да се проследи
растежа на растенията в оранжериите.
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III.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план
дейности;

За района на избраната площадка няма утвърдени с устройствен или друг план
производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни
предложение. То не засяга и не противоречи на общия устройствен план на община
Стамболово, на плана за земеразделяне и картата на възстановената собственост на
землището на града, както и на Лесоустройствения и Ловоустройствен проект на Държавно
горско стопанство Стамболово и на други утвърдени устройствени проекти или програми.
Предложението изцяло е съобразено с изискванията на няколко важни нормативни акта от
българското законодателсто:
IV. Подробна информация за разгледани алтернативи
Изборът на настоящото инвестиционно предложение е свързан с разглеждане на
алтернативни решения, които най-общо се свеждат до:
Нулева алтернатива – няма да се създадат условия за целогодишно отглеждане на
зеленчуци. Неизползването на съществуващото съоръжение, липсата на инвестиции в
неговата поддръжка води до непълно използване на земните и водните ресурси.
Алтернативи за местоположение – няма алтернатива за местоположение от съображения на
използване на съществуващото съоръжение и изградена инфраструктура , както и налична
транспортна инфраструктура.
Алтернативи за технология –
Хидропонното отглеждане на зеленчуци се разпространява все по-широко поради следните
предимства ,в сравнение с обикновенното земеделие:
•^ възможност за ефективен защитен контрол на околната среда;
^ автоматизация на системите;
•^ по-ниски операционни разходи, отколкото при традиционните оранжерии;^ условия за
добра вентилация на корените и пълна липса на почвени неприятели и болести;
^ по-чисти (незамърсени) и безопасни продукти с отличен вкус и аромат;
^ увеличена продуктивност;
•^ понижена нужда от използване на химически продукти за защита на растенията и липса на
необходимост от използване на хербициди;
^ отсъствие на проблеми, свързани с изтощаване на почвата и с нейното химическото
замърсяване и заразяване.
При отглеждане в хидропоника растението се намира в много по-благоприятни условия за
растежа на корена и за неговото функциониране, отколкото в почвата. Ако в разтвора са
осигурени необходимите за растенията вещества, не е необходимо да се използват
асимилати и енергия за растежа на корена.
V. Местоположение на площадката, включително необходимата площ за временни
дейности по време на строителството
С инвестиционното си предложение „ТОМА ЕСТЕЙТ” ЕООД предвижда „Изграждане на
оранжерия в Община Стамболово” в имот № 000371 с площ от 14,926 дка, шеста категория, в
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местността «Гробето», в землището на с. Царева поляна, община Стамболово, област
Хасково.


координати (по възможност в WGS1984) /съгласно приложената скица/
№

X

Y

08

4560840.909

9431904.119

09

4560781.830

9432000.526

10

4560758.667

9431998.744

11

4560757.077

9431998.145

12

4560756.858

9431995.811

13

4560751.882

9431996.275

14

4560740.616

9431992.672

15

4560734.909

9432002.818

16

4560728.308

9432003.824

17

4560720.237

9431998.994

18

4560710.499

9432007.178

19

4560699.050

9432014.523

20

4560694.620

9432017.311

21

4560688.737

9432024.859

22

4560686.523

9432019.379

23

4560684.901

9432013.045

24

4560681.894

9432003.572

25

4560672.913

9432002.748

26

4560669.749

9432006.773

27

4560671.347

9432015.510

28

4560663.858

9432018.373

29

4560654.616

9432011.553

30

4560648.796

9432015.701

31

4560647.569

9432027.859

32

4560640.550

9432036.818
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VI.

33

4560626.448

9432049.285

34

4560618.378

9432065.490

35

4560613.480

9432064.492

36

4560628.593

9432033.758

37

4560634.233

9432022.287

38

4560640.210

9432010.139

39

4560644.288

9432001.844

40

4560654.132

9431997.893

41

4560673.069

9431990.287

42

4560691.995

9431982.690

43

4560692.940

9431981.486

44

4560706.562

9431964.088

45

4560717.315

9431950.320

46

4560731.198

9431932.369

47

4560744.358

9431915.359

48

4560745.839

9431913.443

49

4560758.159

9431887.424

50

4560761.429

9431880.518

51

4560766.187

9431862.078

52

4560767.526

9431856.881

53

4560758.183

9431843.854

54

4560730.194

9431818.047

60

4560850.808

9431887.965

61

4560731.339

9431814.754

Описание на основните процеси, капацитет.
Оранжерията представлява многошедова конструкция с площ 13120м2. Формата на
терена позволява да бъде развита в З блока, 4 сектора (А, В, С, В). Оранжерията е с високо
ниво на механизация и автоматизация. Състои се от метална галванизирана конструкция с
двойно полиетиленово покритие и автоматизирани вътрешни инфраструктурни системи.
Конструкцията е изградена от дълбокогалванизирани профили, което определя
високата й устойчивост на агресивн въздействие на средата (висока влажност, използуване на
химикали). Предвидени са 6 плъзгащи врати (по 2 за всеки блок) с пол и карбон атно
покритие с предкамери и мрежа против насекоми.
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Проветряването е решено чрез двустранни проветрители, управлявани от контролермикрокомпютър. Броят им отговаря на броя на шедовете във всеки блок. Системата за
автоматично управление включва датчици за температура и вятър за предпазване на
оранжерията от внезапен и силен порив на вятъра.
Покритието на оранжерията е стабилизиран срещу ЦУ лъчения двоен полиетилен с
въздушна възглавница между двата слоя. Дебелината на покритието е 180 микрона, като 11У
покритието гарантира минимум 4 години дълготрайност. Вътрешният слой е с
противокондензен, термичен и антинасекомен ефект.
Термоекранът е средство за регулиране на температурния режим в оранжерията. В
дните с активно слънцегреене той засенчва през най-горещите часове. При спуснати екрани
се създава необходимия комфорт с оглед оптимална температура и въздушна влага. По
време на отоплителния сезон използването му се свежда до нощните часове, като по този
начин акумулираната в светлата част на деня топлинна енергия в растенията и другите
повърхности се задържа под нивото на екрана. Това води до снижаване на енергийните
разходи до над 35%. Използуването му позволява до 40-50% засенчване и 35-55%
енергоспестяване.
Отглеждането на растенията се осъществява в непочвена среда -хидропонни
контейнери с дължина 1м. Във всеки контейнер се засаждат 4-6 корена.
За предпазване на повърхностния почвен слой от натрупване на неизползуван
поливен разтвор е предвидено покритие за почва. То представлява трайно покривало на
цялата повърхност в оранжерията. Произведено е от плетени полипропиленови нишки, които
му осигуряват висока износоустойчивост. Покритието има две основни функции. Първата е да
предотврати преминаването на почвени неприятели, зарази и болести от почвата към
растенията. Втората функция е да пропуска кондензирала влага към почвата, което предпазва
от повърхностно преовлажняване при интензивни поливки и работа на замъглителната
система.
При този тип отглеждане на зеленчуци 20-35% от хранителния разтвор, подаден към
растенията, остава неоползотворен. Ако дренираните през субстратните контейнери течности
се оттичат в почвата, това води до преразход на химикали и като допълнителен ефект замърсяване на почвата. Почвеното покритие заедно със системата за рециклиране и
повторно използуване на дрениран хранителен разтвор, включваща дренажни улуци,
тръбопроводи, контейнери, дренажни помпи, пясъчен филтър, УВ лампа, озонатор и
автоматика, предотвратява безвъзвратното изтичане на хранителен разтвор в почвата и
замърсяването на околната среда.
Системата за хидропонно капково напояване и торене има за цел да достави до
поливните сектори и да разпредели равномерно по растенията необходимите за тяхното
правилно развитие поливна вода и хранителни вещества. Управлението е автоматично.
За благоприятния микроклимат в оранжерията се грижи система за замъгляваме с
автоматично управление. На кратки, но често следващи интервали в оранжерията се подава
пулверизирана вода, което довежда до повишаване на въздушната влага и понижаване на
температурата.
За оптималното протичане на фотосинтезата при растенията е предвидена система за
принудително внасяне на въглероден диоксид, която компенсира недостига на този газ. При
равни други условия използуването на подобна система води до увеличение на добивите с
около 15%.Автоматизираният хранителен възел следи постоянно електропроводимостта и
киселинността на подавания към културите разтвор, анализира пробите и подава
управляващи сигнали. Автоматизираният хранителен възел може да управлява
самостоятелна система за рециклиране и повторно използуване на дрениран хранителен
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разтвор. Съществува опция за автоматична пренастройка в режимите на хранене в
зависимост от слънчевата радиация или вида на поливната вода.
За борба с неприятелите се предвижда полустационарна и мобилна система за
растителна защита.
За нуждите на различните инфраструктурни системи в оранжерията се предвиждат З
резервоара: 50м3 за студена сондажна вода, 50м3 за дрениран хранителен разтвор, 14м3 за
подгряване на вода за поливни нужди. Резервоарите са сглобяеми и се монтират надземно.
Хидропонната технология представлява съвременен безпочвен метод за отглеждане
на растения (в случая краставици), осигуряваща максимално развитие и продуктивност чрез
изолиране от почвени и външни климатични условия.
Като заместител на почвата в случая е избрана каменна вата – субстрат с подходяща
характеристика:
уникална двуслойна структура на фибрите- по-здрав горен слой и порьозен
долен слой;
фибри, мигновено абсорбиращи вода;
голям контролиран диапазон на влажността- 45-85%;
равномерно разпределение на вода и хранителни вещества в целия си обем;
способност за повторно влагозапасяване;
Хранителните разтвори и качеството на поливната вода са едни от най-важните
елементи на хидропонната технология. Поради това се предявяват високи изисквания към
състава им, реакцията и общата им концентрация. Количеството на хранителните елементи в
разтвора се изчисляват на база на физико-химичния анализ на поливната вода, фазата на
развитие на растенията, периода на отглеждане и климатичните условия.
В технологично отношение, обектът e оборудван със следните инсталации:
1.
Напоителна система – капково напояване
2.
Компютърна система за управление на микроклимата - комбинирана с МТО
станция, вкл. система за мъглуване.
3.
Допълнително оборудване
Описание на системите в оранжерията
Напоителна система – капково напояване
Растенията се отглеждат в контейнери (запълнени с каменна вата). Поставени са в
дренажни канали на земята, с проход между редовете от 1,60м. Така се постига добра
вентилация на насажденията, увеличава се броят им на кв.м., улеснява се обработката им.
Самата напоителна система е разделена на 4 поливни секции, с дебит 13,50куб.м./час
за всяка. Управлението на водоподаването се извършва от автоматични клапани - по един за
всяка поливна секция, оборудвани с ремонтни спирателни кранове и въздушници.
Осигуряването на работното налягане, необходимият дебит и концентрация на
разтвора се осъществява от автоматичен торосмесителен възел (хранителен възел). Също
така е предвиден основен резервоар за вода – 100куб.м.
Хранителният възел включва:
Рамка от неръждаема стомана
Смесителен съд (открит тип)
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Комплект за дозиране на киселина (вкл. инжектор и ръчен регулатор на дебит,
дозаторен клапан, дебитомер)
Комплект за дозиране на торове (вкл. инжектор и ръчен регулатор на дебита,
дозаторен клапан и дебитомер )
Вертикална многостъпална помпа
Устройство за измерване на pH
Устройство за измерване на ЕС
Съдове за киселина и торов разтвор
Автоматичен филтър
За магистрален и разпределителни тръбопроводи са заложени HDPE тръби съответно
D63 и D50, хидравлично оразмерени да провеждат необходимото водно количество за всяка
поливна секция. Те доставят вода и торов разтвор до началото на всяка секция, където са
монтирани разпределителни възли.
Разпределителните възли представляват хидравлично подвързани автоматични
клапани с хидравлично действие, към които има монтирани ремонтни спирателни кранове и
въздушници.
За поливни крила са заложени LDPE тръба с диаметър 20mm и компенсиращи
капкообразуватели Supertif 2,2l/h, монтирани през 0,25m в комплект с колче и микротръба.
Поливните крила се разполагат по дължина на шеда през 1,60m.
Системата за мъглуване е част от системата за климатконтрол в оранжерията.
Разделена е на две зони (показани на чертеж №2). Управлението на водоподаването се
извършва от автоматични клапани - по един за всяка зона, оборудвани с ремонтни
спирателни кранове и въздушници. Използвани са мъглообразуватели с двойна дюза и дебит
2х5,0l/h. Заложени са по 3бр. мъглообразуватели на шед. Мъглуващите крила са
разположени по дължината на фермата, през 3,0m и ще бъдат изпълнени от LDPE тръба d16
Class 4 ( за високо налягане). За нормалната работа на системата е избран помпен агрегат за
високо налягане, съответстващ на капацитета на системата и оборудван с честотно
управление.
Регулирането на климатичните условия в оранжерията осигурява благоприятен
температурен режим в хоризонтален и вертикален разрез.
Управлението се извършва от микропроцесорно устройство - контролер за всяка
климатична зона, общо два броя. Към всеки от контролерите са предвидени комплект
датчици за следене на вътрешна температура и влажност, за дозиране на СО2 , както и
реверсивни табла. Монтирани на представителни места в оранжерийния блок, датчиците
подават информация към управлението, от където чрез ниско волтов сигнал автоматично се
настройват позициите на проветрители, отоплителни смесители и система за мъглуване с цел
постигане на желаните параметри на климата.
5.2.3. Допълнително оборудване
С оглед улесняване на работния процес в оранжерийния блок, е предвидено
осигуряване на свободен достъп до вода, необходима за сервизни нужди. За тази цел
оранжерията ще разполага със самостоятелна довеждаща тръбна мрежа и помпен агрегат.
Помпеният агрегат е разположен на площадката до резервоара. От него тръгва
напорен тръбопровод HDPE D40 и минава по продължението на технологичната пътека,
където през колона са монтирани хидранти ( кранчета за вода ).
Така се осигурява свободно включване на вода във всеки един момент и на достатъчно
близки разстояния.
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VII.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура
Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имотът
комуникира директно с местен път, собственост на община Стамболово. Не се предвижда
захранване на обекта с питейна вода.
Присъединяването към националната електроразпределителна и електропреносна
мрежа ще се извърши съгласно подписан предварителен договор с ЕVN „България
Електроразпределение” АД.
VIII. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите
за закриване, възстановяване и последващо използване
Съгласно предварителната програма, основните етапи на инвестиционното
предложение са:
Проектиране – до края на 2015 г., като в проекта ще са отразени всички условия от
становища/решения на компетентните органи, свързани с проектирането, изграждането и
експлоатацията на съоръжението;
Закриване – при установяване нерентабилност на производството.
Проектирането, изборът на доставчици и монтажът на оборудването ще се извърши от
фирмите – доставчици на оборудване, съгласно клаузите на подписаните договори и
гаранциите за предоставеното оборудване.
По време на строителството ще се осъществят мероприятия по сглобяване на готови
модули на оранжерията, поставяне на лека настилка на вътрешните пътища.
Битови и административни помещения – не се предвижда строителство на нова
сграда. В близост до склада се разполагат три метални контейнера - един офис и два
санитарно-битови. Предназначени са за създаване на условия при осъществяване на
дейностите в оранжериите.
Контейнерите се състоят от рамкова конструкция и заменяеми стенни елементи.
Стоманената профилна рамка е стабилна, а стенните панели от поцинкована профилна
ламарина са лесно сменяеми. Контейнерите са топло- и звукоизолирани с минерална вата.
Прозорците са двойно остъклени с РVС дограма и интегрирани щори.
За офис е избрана контейнерна конфигурация с размери 6055х4885мм с преддверие,
санитарен възел и офис помещение.
По време на експлоатация на обекта като първоначална превантивна мярка се
предвижда обучение на персонала, свързано със спазването на технологичните изисквания,
мерките за безопасност на труда и план за действие при аварийни/бедствени ситуации.
Предвижда се на инсталацията да се работи на 1 смяна и да се обслужва от 15-20
работници.В процес на експлоатация ще се прецени необходимостта от подмяна на
оборудването или закриване на дейността.
По време на закриване и последващо ползване на сградите и съоръженията се
предвижда демонтаж и продажба на оборудването.
Предлагани методи на строителство
Инвестиционното предложение не предвижда ново строителство и/или промени в
пътната инфраструктура. Предвижда се изграждане чрез монтиране на място на вода на
готовите елементи на оранжерията, които са изработени от дълбокогалванизирана стомана.
В тази връзка можем да кажем, че обема и мащабността на инвестиционното предложение
не са големи и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
Известен риск от инциденти съществува при монтирането на елементите на
конструкцията,товаро-разтоварните дейности на контейнерите и готовите модули. При
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вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на
безопасност на труда, тези рискове ще бъдат сведени до минимум.
IX. Природни ресурси, предвидени за ползване по време на строителството и
експлоатацията
По време на строителството не се предвижда използването на природни ресурси. По
време на експлотацията използваният природен ресур е водата, която ще се използва
балансирано.
Необходимата за питейно-битови нужди вода е в незначително количество, ще се
ползва минерална вода.
X. Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани при експлоатацията
Отпадъците, които се очаква да се генерират са разгледани по фази на реализация на
инвестиционното предложение.
Във фазата на строителството не се очаква генерирането на твърди строителни и
битови отпадъци.Смесените битови отпадъци се събират в контейнер и се третират
съвместно със смесените битови отпадъци на депо стопанисвано от общ. Стамболово.
По време на строителството не се очаква отделянето на течни отпадъци.
Във фазата на експлоатация инвестиционното предложение не води до отделяне и
натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи
замърсени отпадъчни води. Хидропонното отглеждане на зеленчуци не е свързано с
емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на атмосферния въздух.
Прилагането на добри производствени практики ще спомогнат за минимизиране и
неутрализиране на отрицателните въздействия в резултат на дейността. Реализацията на
инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната
среда. Възможно е да предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда,
свързано с шумово натоварване на площадката по време на транспорта и монтирането на
готовите елементи на конструкцията на оранжерията. То ще бъде минимално, локализирано
само в рамките на ограничен район - работната площадка и няма да предизвика трайно
въздействие върху населението на общ. Стамболово, растителния и животинския свят.
XI. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия
върху околната среда
В резултат на реализацията на инвестиционното предложение не се очаква
отрицателно въздействие върху околната среда, защото не се очакват емисии в атмосферния
въздух , не се очаква отделяне на течни емисии, освен тези от хигиенно-битови нужди на
персонала. Отпадъците от метали и пластмаса ще се управляват в съотвествие с законовите
изисквания..
XII. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /напр. добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на ел. енергия,
жилищно строителство и третиране на отпадъчни води/
Спецификата на това инвестиционното предложение е такава, че не е свързана с
необходимостта от други дейности, извън територията на предприятието като добив на
баластра, добив на енергия, жилищно строителство, самостоятелно третиране на отпадъчни
води и т.н.
Отпадъчните води от битовите помещения в етапа на експлоатация ще се отвеждат в
изграбна яма с периодично почистване.
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XIII. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение
Необходимите други разрешителни, след приключване на процедурата по реда на
Глава VІ от ЗООС, Разрешително за водовземане от БДУВ ИБР- Пловдив.
XIV. Замърсяване и дискомфорт на околната среда
С реализацията на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната седа. В
резултат на реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на
околната среда от твърди, течни и газообразни замърсители. В етапа на строителство и етапа
на закриване, монтажните и съответно демонтажни работи ще се извършват при спазване на
безопасни условия на труд, работниците трябва да са снабдени с лични предпазни средства .
Транспортирането на разглобените елементи от конструкциите ще се извършва с
автотранспорт, с очаквани нива на шум около 80 dB(А).
XV. Риск от инциденти
Инвестиционното предложение не е свързано с опасни химични вещества в
технологичен аспект. За свеждане на риска от инциденти до минимум се предвижда
изработването на авариен план и план за безопасност, на етапа на строителство.
За разливи на минерални масла, дизелово гориво и други да се предвидят мерки за
тяхното ефективно събиране чрез подходящи сорбенти, които да се третират като опасни
отпадъци.
Освен опасностите от нараняване по време на товаро-разтоварните дейности,
съществуват и характерните за всяко подобно предприятие рискове от трудови злополуки
при товаро-разтоварни и монтажни дейности. Съществува и риск от пожар в електрическата
инсталация на помещенията.
За свеждане на рисковете до минимум след изработване на авариен план, следва да
се проведе като превантивна мярка обучение на персонала за работа с противопожарни
средства и задължителни мерки за безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
ІІІ. 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
С инвестиционното си предложение „ТОМА ЕСТЕЙТ” ЕООД предвижда „Изграждане на
оранжерия в Община Стамболово” в имот № 000371 с площ от 14,926 дка, шеста категория, в
местността «Гробето», в землището на с. Царева поляна, община Стамболово, област
Хасково.
Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или
трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели
на земи
Целият терен е с площ от 14,926 дка и е собственост на „ТОМА ЕСТЕЙТ” ЕООД съгласно
Нотариален акт за покупко-продажба № 159 от 06.03.2015 г. Оранжерийният комплекс за
отглеждане на краставици ще бъде изградена на площ от 9 216 м2.
Зониране на земеползване съобразено с одобрени планове
Проектът ще се реализира на територията на имот - собственост на инвестотора и няма
отношение към сегашните или бъдещи планирани ползватели на земи в района, поради
което не се налага и приспособяването им към площадката на проектираните обекти.
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Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,
санитарно охранителни зони и др., Национална екологична мрежа.
В района няма други чувствителни територии и зони от националната екологична
мрежа „Натура 2000”.
Площадките на инвестиционното предложение не засягат съществуващи защитени
територии съгласно Закона за защитените територии (ДВ бр.133/98 изм. и доп. ДВ бр.28/2005
г.). Най близко разположената защитена зона е ЗЗ “Остър камък” с код BG 0001034, за
опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, приета с Решение №
122/02.03.2007г. на Министерски съвет.
4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси.
b. Подробна информация
местоположение

за

всички

разгледани

алтернативи

за

В предложения начин за постигане целите на проекта няма по-добра алтернатива по
отношение на местоположение.
Дейността на обекта не е свързана с генериране на отпадъчни води, съдържащи
азотните съединения и не засяга уязвими зони, по смисъла на Директива 91/676/ЕИО и
НАРЕДБА № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски
източници.
Тя не засяга и зони, обявени за чудствителни по смисъла на Директива 91/271/ЕЕС и
Закона за водите, описани в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски
район.

Инвестиционното предложение поради местоположението, характера и описаните
степен и особености на влиянията няма да окаже въздействие върху предмета на опазване в
най близката Защитени природни територии и зони. Не се засягат пряко територии, включени
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в зоните. Реализацията на проекта няма да се предизвика фрагментация на популациите на
видовете, включени в предметите на опазване и влошаване на тяхната структура, както и
сукцесионни процеси, водещи до промяна на видовия състав или в условията на средата химически, геоложки, климатични или други промени. Не се очаква и кумулативен ефект.
Мерките за опазване на околната среда, щрихирани в т. ІІ, осигуряват и съхраняването в
бъдеще на благоприятно природозащитно състояние на местообитанията и видовете,
предмет на опазване в защитените зони. При изграждането и експлоатацията на обекта найобщо можем да очакваме непряко, постоянно и дълготрайно въздействие, без проявления с
отрицателен характер върху ключовите елементи на зоните.
Биоразнообразието в имота е оскъдно. Описаните характеристики на ценозите в него
не предполагат значими промени по отношение на структурата и динамиката на популациите
на растителните и животински видове в района. Те включват широко разпространени в
България видове, които в голямото си болшинство са силно пластични в рамките на ареалите
си. Няма да се засегнат невъзстановимо екологични ниши на типичните и постоянни за
зоните видове.
Може да се очаква минимално засилване на антропогенния натиск, но в рамките на
емкоста на формираните в района и прилежащите територии екосистеми.
Аналогиччно и за цялата биота можем да очакваме непряко, постоянно и дълготрайно
въздействие, без значими проявления с отрицателен характер върху видовете и популациите
в района.
Изцяло ще липсва въздействие върху археологически, исторически и културни
паметници.
ІV. Характеристика
предложение

на

потенциалното

въздействие

на

инвестиционното

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните
активи, атмосферния въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафта,
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и
неговите елементи, защитени територии, вредни физични фактори, от различни
видове отпадъци и тяхното местонахождение
 Въздействие върху хората и тяхното здраве
Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно
въздействие върху здравето на населението в района на с. Царева Поляна, общ. Стамболово.
По време на изграждането на обекта, здравния риск на работещите се формира от наличните
вредни фактори на работната среда (шум, вибрации, прах). Определените въздействия са
ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в рамките на
работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при системно неспазване на правилата
за здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Наредба №2/2004 г.
за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни условия на труд при
извършване на СМР.
 Въздействие върху земеползването
За реализацията на инвестиционното предложение ще се развият дейности само
върху територията на имот № 000371 с площ от 14,926 дка, шеста категория, в местността
«Гробето», в землището на с. Царева поляна, община Стамболово, област Хасково.. Няма да
се окаже въздействие върху земеползването в съседните имоти.
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 Въздействие върху атмосферния въздух
Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в
района на обекта вследствие неговото изграждане показва, че въздействието ще бъде
незначително и локално – ще засегне предимно територията на площадката.
 Въздействие върху водите
Реализацията на инвестиционното пределожение не е свързана с образуването и
заустването на производствени отпадъчни води. При експлоатацията ще се обрауват само
битово-фекални отпадъчни води, които ще бъдат събирани във водоплътни изгребни шахти.
Поради това преки въздействия върху състоянието на повърхностен приемник от дейността
няма да има.
 Въздействие върху почвата
Имотът, в който е предвидено да бъде реализирано инвестиционното предложение
представлява нива, като същият ще се отреди за този вид дейност, поради което въздействие
върху почвената покривка не се очаква.
 Въздействие върху земните недра
Реализацията на инвестиционното намерение не е свързано с дейности, засягащи и
имащи отношение със земните недра.
 Въздействие върху минералното разнообразие
Реализацията на инвестиционното намерение не е свързано с дейности, засягащи и
имащи отношение с минералното разнообразие.
 Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи
Реализацията на обекта няма да засегне пряко природни местообитания и
местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в
защитени зони.
 Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на
културата
В близост до обекта няма защитени територии на единични и групови паметници на
културата.
 Въздействие на различните видове отпадъци
При реализацията на инвестиционното предложение въздействието по фактор
отпадъци е незначително.
 Въздействие на рискови енергийни източници – шумове, вибрации, радиация
Инвестиционното намерение не води до повишаване на шумовото ниво, вибрации и
не е свързано с радиационни източници.
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2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа
Инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване
в защитените зони.
Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количество, които да окажат
отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване
в близките защитени зони.
Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе за опазване на
водните ресурси и подобряване на състоянието на водите в района, като по този начин ще
окаже благоприятно въздействие върху компонентите на околната среда, включително
опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.
3. Вид на въздействието върху компонентите на околната среда
Видът на очакваните въздействия при реализиране на инвестиционното предложение
върху компонентите на околната среда е дадено таблично за всеки компонент.
Таблица 4
Характеристика
на
въздействието по
време на
експлоатацията

Атмосферен
въздух

Повърхностни
води

Преки

да

не

да

Непреки

не

не

Кумулативни

да

Краткотрайни

Подземни Геоложки
води
условия

Земи и
почви

Растителен
свят

да

да

да

не

не

не

не

не

не

не

да

да

да

не

не

не

не

не

Среднотрайни

не

не

не

не

не

не

Дълготрайни

да

не

не

да

да

да

Постоянни

не

не

не

да

да

да

Временни

да

не

да

не

не

не

Положителни

не

не

не

не

не

не

Отрицателни

да

не

не

да

да

да
Таблица 5

Характеристика на
въздействието по време
на експлоатацията

Животински
свят

Отпадъци

Шум

Ландшафт

Санитарнохигиенни условия

Преки

да

да

да

да

да

Непреки

да

не

не

не

не

Кумулативни

да

не

не

да

не

Краткотрайни

не

не

не

не

не
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Среднотрайни

не

не

не

не

не

Дълготрайни

да

да

да

да

да

Постоянни

не

не

не

да

не

Временни

да

да

да

не

да

Положителни

не

не

не

не

не

Отрицателни

да

не

да

да

да

4. Обхват и значимост на въздействието – географски район, населено място
Географския район, в който се предвиждат дейности при изпълнение на
инвестиционното намерение е с. Царева поляна, общ. Стамболово.
Атмосферен въздух. Спецификата на обекта не предизвиква емисии на прахови
частици и отделяне на изгорели взривни и ауспухови газове от двигатели с вътрешно горене
(въглероден окис, азотни окиси, сажди).
Като се има предвид фоновото състояние на атмосферата в района, замърсяването на
въздуха от дейността на обекта може да се характеризира като незначително.
Води. Обекта е свързан с добив на води, които ще се използват за напояване, но
количествата са прецизирани с изградената капкова система, при което въздействието се
оценява като незначително по отношение на води.
5. Вероятност от поява на въздействието
Ниска вероятност, поради
изискването от страна на Възложителя да бъдат
предвидени и приложени мерки за ограничаване на потенциално въздействие.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието
Въздействието ще се проявява по време на изпълнение на строително монтажните
работи и след приключването им не се очаква повторяемост или обратимост.
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани с предотвратяването, намаляване или компенсиране на значителните
отрицателни въздействия върху околната среда
Не се предвиждат отрицателни въздействия върху околната среда, освен на етап
строителството (главно свързани с отделяне на прах и шум).
8. Трансграничен характер на въздействието
Въздействието върху околната, работната и жизнената среда от експлоатацията на
обекта няма да има трансграничен характер.
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