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Представено от ЗПК „АВАНГАРД-94“, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 

„Изграждане на дестилерия за етерични масла“ в село Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич. 

 

 

Във връзка с представено от ЗПК „АВАНГАРД-94“, уведомление за ИП „Изграждане на 

дестилерия за етерични масла“ в поземлен имот с идентификатор 77390.30.1, урбанизирана 

територия, с НТП „За стопански двор“, с площ 30216 кв.м, с.Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич, 

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): 

Приемам внесеното уведомление като информиране на компетентния орган по околна среда 

по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС; ДВ бр. 25/2003г., с изм. и 

доп.). 

Съгласно същата информация намерението Ви е за ИП „Изграждане на дестилерия за 

етерични масла“ в поземлен имот с идентификатор 77390.30.1, урбанизирана територия, с НТП „За 

стопански двор“, с площ 30216 кв.м, с.Храброво, общ. Балчик, обл. Добрич. 

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във връзка с чл. 40, ал. 2 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; обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с изм. и доп.) Ви уведомявам, че заявеното ИП попада в обхвата 

на точка 7, буква „А“ от Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон 

подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.  

Компетентен орган за издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на 

ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна. 

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, е необходимо да 

предприемете следните действия:  

1. На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС имате задължение за обяване на ИП на интернет 

страницата си (ако имате такава), и чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг 

подходящ начин. 

2. Да приложите 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 136/2011г., с изм. и доп.), преведена по банков път: IBAN: BG17 SOMB 

9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF; при Общинска банка АД; основание: преписка с вх. № 92-

00-4436/2019г. 

3. Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане за преценяване необходимостта от ОВОС по 

образец съгласно Приложение № 6 до компетентния орган по чл. 93, ал. 3 от ЗООС, към което е 

необходимо да приложите един екземпляр от подробната и мотивирана информация по 

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, на хартиен и електронен носител. 

Електронният носител, освен информацията по Приложение 2, трябва да съдържа и 

сканирани копия на всички приложени документи, свързани с ИП.  

 

При изготвяне на информацията за ИП да се опишат подробно: 

А/ Предвидените дейности в ПИ, съпътстващите ги обекти, необходими съоръжения, пътни 

връзки и други. 

Б/ Степента на очакваното въздействие върху атмосферния въздух, растителния и животински 

свят и нивата на шума по време на строителството и експлоатацията на ИП, вкл. кумулативно. При 

необходимост да се предложат конкретни мерки за предотвратяване/намаляване на отрицателни 

въздействия.  

В/ Информацията за ИП да се допълни, и по: 

Компонент „Атмосферен въздух“: 

В представената в ИП информация е посочено, че инсталацията ще работи с 8 броя 

дестилационни казани по 2,5 м3 всеки, разположени на мобилни платформи. За технологични 

нужди ще се експлоатира парен котел с мощност 1850 kg/h пара, с работно дизелово гориво. 

Емисиите от котела ще се изпускат организирано в атмосферния въздух през изпускащо 

устройство (комин). 

Предвид това е необходимо в информацията по ОВОС, да бъдат включени:  

 Данни за височина на изпускащото устройство на котела и вида на използваното гориво, и в 

случай, че същият е с мощност над 0.5 MW да се включат доказателства, че в резултат на 

разсейването концентрациите на замърсяващите вещества няма да превишават пределно 
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допустимите концентрации на замърсителите в атмосферния въздух, определени съгласно 

методиката по чл.11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (математическо 

моделиране на емисиите).  

 Да се посочат конкретни мерки за минимизиране на миризмите, от дейността на 

инсталацията. 

Фактор „Шум“: 

 Подробно да се разгледат очакваните нива на шума, излъчван в околната среда по време на 

експлоатацията на ИП; 

 Да се определи разстоянието, на което се намира най-близко разположената жилищна 

сграда, спрямо промишления източник (мястото на въздействие). 

 Да се представят конкретни мерки за ограничаване на нивата шума от реализацията и 

експлоатацията на ИП. 

Компонент „Води“ 

В т. 9 от уведомлението е посочено, че формираните битово-фекални отпадъчни води ще се 

отвеждат в канализационна система на стопанския двор. На територията на с. Храброво няма 

изградена канализационна мрежа. Предвид това е необходимо в информацията по Приложение 2 

от Наредбата за ОВОС, да бъдат разгледани всички потоци отпадъчни води формирани от обекта, 

начина на тяхното третиране и мястото на отвеждането им. Да се разгледат и вариантите за 

генерираните отпадъчни води от съораженията при смяна на суровината и измиване на 

площадката на дестилерията. 

Съгласно чл. 132 от Закона за водите, когато на съответната територия няма изградена 

канализационна система е необходимо да се избере подходяща алтернатива, свързана с 

третирането и мястото на отвеждане на производствените отпадъчни води, тъй като лицата 

извършващи стопанската дейност, чрез която, се образуват отпадъчни води са длъжни да 

изграждат необходимите пречиствателни съоражения в съответствие с изискванията за заустване 

във воден обект. 

Във връзка с по-горе изложеното следва в информацията по преценяване необходимостта от 

ОВОС да бъде разгледано следното: 

Алтернативи за отвеждане и третиране на отпадъчнити води, формиращи се от 

производствената дейност, включително отпадъчни води от почистване на съоръженията, 

отпадъчни води от регенерация на йонообменните колони към омекотителната инсталация, 

отпадъчни води след флорентински съд. 

Подробно описание на потоците отпадъчни води, които ще се формират, включващо очокван 

количествен и качествен състав. Как ще бъдат пречиствани, какво пречиствателно съоръжение ще 

бъде предвидено, до какви норми ще пречистват отпадъчните води, с какъв капацитет ще бъдат 

съоръженията. 

 

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 ОС ИП 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 по смисъла на 

Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони от Европейската 

екологична мрежа “Натура 2000”.  

Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ BG 0000102 „Долината на р.Батова“ за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ BG 0002082 „Батова” за 

опазване на дивите птици, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със 

Заповед № РД -129/10.02.2012г. (Обн. ДВ бр. 22/2012г.), с изм. и доп. със Заповед № РД-

81/287.01.2013г. (Обн. ДВ бр. 10/2013г.) и Заповед № РД-389/07.07.2016г. (Обн. ДВ бр. 59/2016г.) 

и трите на министъра на околната среда и водите. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще бъде 

извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.  

 

Обръщам Ви внимание, че процедурата по ОВОС може да бъде прекратена при неизпълнение 

на горните указания в срок повече от 12 месеца на основание чл. 2а, ал. 5 от Наредбата по ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Балчик и кмета на с.Храброво 

                                                                                      

 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 14.11.2019г.) 


