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Представено от "БГ Агро Земеделска Компания" ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за "Изработване на ПУП-ПЗ и смяна на статута на земеделска земя и 
отреждане за "ПСД производствено-складови дейности  и зона за дейности с отпадъци и 
съоръжение за съхранение на тор - площадка за компостиране" в поземлен имот с 
идентификатор №12574.5.143, вид собственост - частна, вид територия - земеделска, 
категория 6, начин на трайно ползване -  изоставена орна земя, площ 14 944 кв. м, Средни 
боища, стар номер 000221,000220,000098,  гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, с 
възложител "БГ Агро Земеделска Компания" ЕООД.

Във връзка с представено от "БГ Агро Земеделска Компания" ЕООД, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за "Изработване на ПУП-ПЗ и смяна на статута на 
земеделска земя и отреждане за "ПСД производствено-складови дейности  и зона за дейности 
с отпадъци и съоръжение за съхранение на тор - площадка за компостиране" в поземлен имот 
с идентификатор №12574.5.143, вид собственост - частна, вид територия - земеделска, 
категория 6, начин на трайно ползване -  изоставена орна земя, площ 14 944 кв. м, Средни 
боища, стар номер 000221,000220,000098,  гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, с 
възложител "БГ Агро Земеделска Компания" 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:

I. 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. С представения  ПУП се предвижда развитие на ИП, попадащо в точка 11 буква “б”  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. 

3. Осъществяването на инвестиционното намерение е свързано с разрешение за подробен 
устройствен план по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, което Вие 
сте приложили към внесената в РИОСВ-Варна документация. 

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 ОВОС,  на 
основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.
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Предвид изложените по-горе факти Ви уведомявам, че допускам само извършването 
на преценяване необходимостта от ОВОС по глава шеста на ЗООС. 

II.   По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 
установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда "Изработване на ПУП-ПЗ и смяна на 

статута на земеделска земя и отреждане за "ПСД производствено-складови дейности  и 
зона за дейности с отпадъци и съоръжение за съхранение на тор - площадка за 
компостиране" в поземлен имот с идентификатор №12574.5.143, вид собственост - 
частна, вид територия - земеделска, категория 6, начин на трайно ползване -  изоставена 
орна земя, площ 14 944 кв. м, Средни боища, стар номер 000221,000220,000098,  гр. 
Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, с възложител "БГ Агро Земеделска 
Компания" ЕООД. 

2. Площадката за компостиране, ще включва паркинг за селско-стопанска техника, 2 (два) 
броя гъвкав резервоар (флекси танк) за съхранение на течен тор с капацитет по 300м3 и 
размери 15/15 м. Течният тор е за собствени нужди и директно ползване, няма да се 
обработва и пакетира. 

3. На площадката ще се събира растителен отпадък от дестилерия на два етапа: - временно 
съхранение до извозване към специализирани площадки за компостиране  и собствено 
компостиране. Ще бъде изградено съоръжение за съхранение на торове без последващо 
разфасоване.  

Във връзка с изложеното, заявеното инвестиционно предложение самостоятелно попада 
в  т. 11, буква “б” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно 
чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС. 

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

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

1. Да уведоми засегнатото население по чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 
2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложениeтo 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 и внася писмено искане по образец съгласно приложение 6  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/; 

   Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 
SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. Основание: по 
преписка с вх. №26-00-3009/2019 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 
описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 
въпроси : 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и 
дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 Подробно описание на всички технологични дейности и процеси; 
 Следва да се направи разграничение за дейностите свързани с ИП в т.ч. тяхното 

оползотворяване.  
 В уведомлението за ИП се коментира изграждане на площадка в „стопански двор“ и 

предвиждания за компостиране на площадката „от растителен отпадък от 
дестилерия“.  В тази връзка следва да се даде подробна информация за взаимовръзката 
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на настоящото ИП и такова за дестилерия предвид, че  процедурата с вх. №26-00-
1143/14.02.2018 г. за „Изграждане на предприятие за производство на етерични масла“, 
в поземлен имот с  идентификатор №12574.75.4, площ 1417 кв.м, трайно 
предназначение на територията – урбанизирана, НТП – за стопански двор, номер по 
предходен план 075004 , възложител: „БГ Агро Земеделска Компания“ ЕООД е 
прекратена с Решение №11/П/2018 год. по ваше искане на основание чл. 56, ал. 1 от 
АПК. 

 да се конкретизират с код и наименование отпадъците, които ще се подлагат на 
компостиране и изяснят методите за тяхното третиране;  

 Да се представи информация за предвижданията за производствено-складови дейности  
и зоните за дейности с отпадъци както и съоръженията за съхранение на тор. 

 Разстояние, на което се намира най-близко разположената жилищна сграда. 
 Мерки за недопускане разпространение на миризми. 
 Да се разгледат неорганизираните източници на емисии – площни и транспортен 

трафик, вкл. и кумулативно въздействие. 
 Да се предвидят мерки за ограничаване на замърсяването на атмосферния въздух. 
 Да се извърши анализ на източниците на шум в околната среда с включена оценка за 

нивата на шума по границите на производствената площадка. 
 Да се предвидят мерки за ограничаване на шума, излъчван в околната среда от 

дейността на обекта. 
 Да се приложат документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен 

или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 
инвестиционно предложение /нотариален акт, договори и др./ 

3. 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 
заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на  Община Вълчи дол. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Вълчи дол: 

 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 
като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) 
и на общественодостъпно 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 
компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по 
начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 

4.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за 
инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се 
извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

ІІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие: 

Имота предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии. 

       ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Най-близко разположена е  
ЗЗ “Суха река”, с код BG 0000107, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон.

    На основание чл. 31 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 (Наредбата за ОС, ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите 
на опазване на защитените зони (ЗЗ).

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

ІV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 
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 Съгласно информацията представена в т. 10 на уведомлението за ИП, не се предвижда 
съхранение на опасни вещества, предвид което изискванията на глава седма, раздел първи от 
ЗООС не са приложими. 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Вълчи дол,                                                                

                                                                                    (отговорено от РИОСВ на 07.08.2019г.) 


