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Представено от „БОЛЯРСКИ ХАН“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Реновиране на обект за производство на мляко и млечни продукти от собствена 
ферма“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05311.50.3, с площ 8203 кв. м, урбанизирана 
територия, с начин на трайно ползване „за животновъдна ферма“, местност „Курията“, с. 
Болярци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „БОЛЯРСКИ ХАН“ ЕООД. 

Във връзка с представено от „БОЛЯРСКИ ХАН“ ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Реновиране на обект за производство на мляко и млечни продукти от 
собствена ферма“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05311.50.3, с площ 8203 кв. м, 
урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за животновъдна ферма“, местност 
„Курията“, с. Болярци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „БОЛЯРСКИ ХАН“ ЕООД, 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 е за реновиране на обект за производство на мляко и млечни продукти от 
собствена ферма в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05311.50.3, с площ 8203 кв. м, 
урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „за животновъдна ферма“, местност 
„Курията“, с. Болярци, общ. Аврен, обл. Варна, с възложител: „Болярски хан“ ЕООД. 

ИП е ново и ще се реализира в съществуваща сграда. Обектът е водоснабден от 
водопроводната мрежа на с. Болярци, общ. Аврен. Отпадъчните води ще се третират в малко 
пречиствателно съоръжение, след което ще се събират във водоплътни шахти. 

Обектът ще преработва част от добитото в собствена кравеферма сурово краве мляко и 
от него ще се произвежда саламурено сирене, кисело мляко, кашкавал и пастьоризирано 
мляко. Съгласно представения технологичен проект дневно ще се преработват 500 л. сурово 
мляко.  

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в обхвата на  т. 7, буква „в” - 
 производство на млечни продукти от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1  от ЗООС,  във 
връзка с което 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 на 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС. 

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 и в границите на ЗЗ от мрежата 
“Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е BG0000116 “Камчия”, без заповед за обявяване 
на министъра на околната среда и водите, за природните местообитания и дивата флора и 
фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР. 

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

III. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ЕО:
1. Подробните устройствени планове по смисъла на Закона за устройство на територията, 

както и техните изменения, попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във 
връзка с ал. 1 от ЗООС и в позиция на т. 9.1. от Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка  на планове и програми, “Наредба за ЕО” /ДВ, бр. 
57/04 г., изм./.

2. Със Заповед №1586 от 19.06.2019 год. на Кмета на Община Аврен e разрешено 
изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от 
ЗУТ в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05311.50.2 и 05311.50.3 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на село Болярци, находящи се в 
местност „Курията“, землище на село Болярци, община Аврен, във връзка с 
изработване на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване 
(ПУП - ПРЗ), при условията на чл. 16, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) и условията на чл. 50, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за опазване на 
земеделските земи (ППЗОЗЗ), както и изработване на инвестиционен проект за промяна 
предназначение на сгради. 

3. С представеното предложение за изработване на ПУП – ПРЗ в обхвата на поземлени 
имоти (ПИ) с идентификатори 05311.50.2 и 05311.50.3 по КККР на село Болярци, 
находящи се в местност „Курията“, землище на село Болярци, община Аврен, се 
предвижда развитие на ИП, попадащо в точка 7,  буква “в” от Приложение № 2 на 
ЗООС и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, същия е предмет на 
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. 
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4. От друга страна, когато за реализирането на намерението  и/или свързаните с него 
съпътстващи обекти и дейности се изисква най-напред да бъде изготвен самостоятелен 
устройствен план /евентуално подробен устройствен план – ПУП, устройващ само 
конкретното намерение/ или изисква изменение на устройствен или друг план от по-
високо ниво /например Общ устройствен план – ОУП и/или ПУП с по-голям 
териториален обхват от този, необходим за реализирането на конкретното намерение/ 
по реда на специализираната нормативна уредба /ЗУТ или друг закон/, процедирането 
по реда на глава шеста от ЗООС трябва да бъде съобразено с йерархичната 
последователност на изискващите се планове, проучвания, проекти. 

5. Общите и подробните устройствени планове /ОУП и ПУП/ и техните изменения  са 
включени в обхвата на приложения №1 и 2 на Наредбата за условията и реда за 
извършване на екологична оценка  на планове и програми, “Наредба за ЕО” /ДВ, бр. 
57/04 г., изм./.

6. ПУП са включени в Приложение №2 на Наредбата за ЕО и когато с тях или 
измененията на ПУП се предвижда описаните по-горе дейности, на основание чл. 2, ал. 
2, т. 1 от тази Наредба за ЕО, плановете следва да са предмет на преценяване на 
необходимостта от извършване на екологична оценка. Ако за намерението се налага 
най-напред да бъде изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО,
изменението на ОУП също е предмет на преценяване на необходимостта от извършване 
на екологична оценка. 

7. Съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се извършва независимо от 
ОВОС. 

8. Съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда и по конкретно чл. 91, 
ал. 2 от ЗООС за конкретното инвестиционно предложение, включено в приложение № 
2, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, 
компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по своя 
преценка да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста. 

9. Предвиденото инвестиционното предложение подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС,  на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

10. Във връзка с внесената допълнителна информация за изработване на комплексен 
проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за гореописаните имоти, с цел 
съвместяване на процедурите по реда на глава шеста от ЗООС е необходимо да 
представите в РИОСВ-Варна: 

- Документ за собственост за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05311.50.2 по 
КККР на село Болярци, находящи се в местност „Курията“, землище на село Болярци, 
община Аврен; 
- да се представи информация и описание на предвидените дейности в ПИ 
05311.50.2;
- копие на подробен устройствен план; 
- задание за изработване на плана на основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ. Заданието да 
отговаря на изискванията на чл. 125, ал. 2 от ЗУТ. 

Предвид изложените по-горе факти Ви уведомявам, че допускам само извършването на 
преценяване необходимостта от ОВОС по глава шеста на ЗООС. 

ІV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 
1. Съгласно представената в т. 2 на уведомлението информация, на площадката на 

предприятието ще се извършва производство, съхранение и търговия на 
пастьоризирано мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал.  

2. В приложения към уведомлението Технологичен проект е посочено, че при 
произвоствения процес ще се използва калциев дихлорид, както и че е осигурен 
шкаф за съхранение на миещи и дезинфекционни средства. 

3. Представен е доклад от извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 
от ЗООС, съгласно заключенията на същия предприятието не се класифицира с 
нисък или висок рисков потенциал. 

Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията на      чл. 
99б от ЗООС. 

Необходимо е да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация, както 
и всяка негова актуализация и да се предоставя при поискване на органите по чл. 148, ал. 3 на 
ЗООС, съгласно изискването на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи 
аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

При неизпълнение на горните указания за ОВОС в срок повече от 12 месеца процедурата ще 
бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС.

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Аврен и Кметство Болярци, общ. 
Аврен   

                                                                                            (отговорено от РИОСВ на 08.11.2019г.) 


