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Представено от “ОЛИВА” АД уведомление за инвестиционно предложение (ИП) “Изграждане на 
водовземно съоръжение – сондажен кладенец, за производствени и противопожарни нужди” 

 
Във връзка с представено от “ОЛИВА” АД, гр. Кнежа ИП за “Изграждане на водовземно 

съоръжение – сондажен кладенец, за производствени и противопожарни нужди” в ПИ 61741.19.12, в 
землището на с. Разделна, общ. Белослав, за производствени (охлаждане) и противопожарни нужди на 
производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури с 
обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио в ПИ 
61741.18.17 и складово-производствена база за съхранение, чистене и сушене на зърно и маслодайни 
култури и съхранение на олио в ПИ 61741.19.12, землище на с. Разделна общ. Белослав, в съответствие 
с разпоредбата на чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна,  информира за следното: 
 
І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :  

Заявеното ИП самостоятелно попада в точка 2, буква “г” от Приложение № 2 към ЗООС. От друга 
страна, то е разширение на  процедирано по реда на глава шеста от ЗООС  ИП (по  точка 7, буква “а”) 
и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон  подлежи на преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС.  

Във връзка с чл.93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на 
РИОСВ-Варна. 

Предвид взаимовръзката на гореописаното ИП с ИП за изграждане на нов индустриален ж.п. 
клон, свързан директно с националната железопътна инфраструктура в района на гара Разделна, в 
поземлен имот (ПИ) 61741.19.12 (стар номер 000082), външно ел. захранване на ПИ 61741.18.17; 
външно водопроводно захранване и отвеждане на отпадъчни води от ПИ 61741.18.17; външно 
водопроводно отклонение за водоснабдяване на ПИ 61741.19.12 и две пасарелки между ПИ 61741.19.12 
и 61741.18.17 за преминаване над общински път ІV клас, в землището на с. Разделна, общ. Белослав, на 
възложителя “Олива” АД са дадени указания за провеждане на обща процедура.  

 
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

Територията, предмет на ИП, не попада в защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии, но попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата “Натура 2000” - 
BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра 
на околната среда и водите.   

При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от  Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) 
се установи, че предвижданията на ИП  не противоречат на режима на  горецитираната заповед. 

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите 
на опазване на защитената зона по реда на чл.31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от 
Наредбата за ОС, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на 
ОВОС. 

 
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Белослав и с. Разделна, общ. Белослав.  

 
/отговорено от РИОСВ на 27.11.2017 г./ 


