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Представено от „Свети Никола“ ООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) 
„Изгражане на  дестилерия за извъряване на етерични масла“, в ПИ № 72624.610.186, с обща 
площ от 6440 кв.м и НТП „за друг вид производствен складов обект“ в землището на гр. 
Добрич, обл. Добрич 
Във връзка с представено от „Свети Никола“ ООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) свързано с  „Изгражане на  дестилерия за извъряване на етерични масла“, 
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 на изискванията на нормативна уредба по ОВОС: 

Описаното ИП попада в обхвата на точка 7, буква „а“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 
1, т. 2 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна, 
съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

Във връзка с представената документация с уведомлението постъпила в РИОСВ-Варна, се 
установи следното: 

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят на 
ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Уведомяване на засегнатото население за цялостното намерение, съгласно 
разпоредбата на чл. 4, ал. 2  от  Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с 
изискванията на чл. 4, ал. 3 от същата наредба. Общината  от своя страна обявява 
инвестиционното предложение на интернет страницата си. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията по чл. 
93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които 
се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 
2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.), и внася писмено искане по образец съгласно 
приложение № 6 на Наредбата за ОВОС до компетентния орган, към което прилага един 
екземпляр от информацията по приложение № 2 на хартиен и електронен носител /който да 
съдържа цялата налична и приложена документация към процедурата/; 

При изготвяне на информацията за ИП да се обърне внимание на:  

3. В уведомлението е посочено, че за нуждите на производството ще бъдат монтирани 
2 бр. котли - 3000 кг/час пара.В тази връзка да се представят следните данни за средната 
горивна инсталация (СГИ): 

1. Максимална топлинна мощност в МWth. 
2. Максимален разход на гориво за час. 
3. Видът на използваното гориво. 
4. Емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на 

котлите ще се изпускат организирано в общ комин или в два отделни комина. 
5. Доказателства, че в резултат на разсейването концентрациите на замърсяващите 

вещества няма да превишават пределно допустимите концентрации на замърсителите в 
атмосферния въздух, определени съгласно методиката по чл. 11, ал. 3 от Закона за чистотата 
на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.) с приложени DAT файлове и опция 
„Ефективна височина на изпускащото устройство“.  
- Очакваните нива на шума, излъчван в околната среда по време на строителството и 

експлоатацията на ИП; 

- Да се оцени въздействието на шума от инсталациите, върху най-близо разположените 

жилищни сгради (комулативен ефект); 

- Да се представят конкретни мерки за ограничаване на нивата шума от реализацията на ИП;

- Да се представи Договора с „ВиК–Добрич“ АД за предаване и обезвреждане на 

отпадъчните битово-фекални води, формирани от площадката;

- Да се представи информация за начина на почистване на съоръженията при смяна на 

суровината;

- Предвидените дейности в имота, съпътстващите обекти, необходими съоръжения, пътни 
връзки, други; 
-  Подробно описание на целия технологичен процес с капацитет и технологична схема на 
производството и вида на етерично-маслени култури, които ще се подлагат на дестилация; 
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- Описание на отпадъците, които ще се образуват по време на строителния период и периода 
на експлоатация,  с техните кодове и наименования, съгласно списъка на отпадъците по 
Приложение № 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците; 
- Техническите характеристики на площадките за съхраняване на формираните в резултат от 
дейността отпадъци, в т.ч. местата и площта за съхраняване, вида и капацитета на съдовете 
за съхраняване 

4. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 
интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като поставя 
съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до 
информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на електронен 
носител на Община Добрич 

- в срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 Община 
Добрич: 

 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят 
съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно място за 
достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на РИОСВ-Варна, 
резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по образец 
съгласно приложение № 7. 

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

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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 (ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп) инвестиционното предложение  подлежи и на оценка за 
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по 
смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 
2000”. Най-близо разположената е ЗЗ BG0000107 „Суха река” за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 
и 2 от същия закон. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 
ще бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС.  

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Добрич                                       

                       (отговорено от РИОСВ на 07.03.2019г.) 


