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Представено от ЗП Т. ДИМОВ, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на навес 
за съхранение на селкостопанско оборудване и поставянае на мобилна съоръжение за дестилация/ 
преработка  на етерично маслени култури в ПИ   с идентификатор 35064.501.1479 с НТП „за друг вид 
производствен складов обект“ по КККР на гр. Каварна, обл. Добрич

Във връзка с представено уведомление за ИП за за изграждане на навес за съхранение на 
селкостопанско оборудване и поставянае на мобилна съоръжение за дестилация/ преработка  на 
етерично маслени култури, 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.. Съгласно представената в уведомлението информация се предвижда изграждане на 
навес за съхранение на селскостопанско оборудване и поставяне на мобилна инсталация за 
преработка на етерично маслени култури чрез процеса парна дестилация. В т. 10 от 
уведомлението е посочено, че не се очаква да бъдат налични опасни химични вещества на 
площадката. Но в представения технически проект е посочено, че необходимата за процеса 
парна дестилация пара се получава  чрез изгаряне на гориво и подаване на съответните 
количества омекотена вода.  

Липсва информация относно вида на горивото, което ще се използва за 
производството на необходимата за процеса парна дестилация пара. 

Горивата, попадат в Приложение 3 на Закона за опазване на околната среда – ЗООС 
(ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.), предвид което е необходимо да се представи допълнителна 
информация относно вида, класификацията и максималните количества, които има 
вероятност да са налични във всеки един момент на площадката, както и заключенията от 
доклада за класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на същия закон. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване 
на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 
5/2016 г. с изм. и доп.), във връзка с чл. 4, ал. 3, т. 10 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г. с изм. и доп.), представете в РИОСВ-Варна, 
информация за опасните вещества, попадащи в обхвата на Приложение № 3 на Закона за 
опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.), които се очаква да са 
налични на площадката (вид, класификация и максимални количества), както и заключенията 
от доклада за класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на същия закон.  

Обръщам Ви внимание, че доклада за класификация се изготвя в съответствие с 
критериите по приложение № 3 на ЗООС и се документира във формат по приложение № 1 
на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях.

ІІ. 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 за 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., изм. и доп.).  

Съгласно представената информация ЗП Т. ДИМОВ  има ИП свързано с изграждане на 

навес за съхранение на селкостопанско оборудване и поставянае на мобилна съоръжение за 

дестилация/ преработка  на етерично маслени култури в ПИ   с идентификатор 35064.501.1479 

с НТП „за друг вид производствен складов обект“ по КККР на гр. Каварна, обл. Добрич. 
След преглед на представената информация, 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, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), 
Ви уведомявам, че ИП попада в обхвата на т. 7, буква „а“ производство на растителни и 
животински масла и мазнини от Приложение №2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 
подлежи на преценяване на 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 възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да внесе в РИОСВ-Варна, писмено искане по образец съгласно 
Приложение 6 от Наредбата за ОВОС, придружено с информацията по 
Приложение № 2 на хартиен и електронен носител. 

2. Да заплати такса в размер на 500 лв., преведена по банков път по 
сметката на РИОСВ-Варна: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: 
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SOMBBGSF; при Общинска банка АД; основание: по преписка с вх. № 94-00-
2925/ 2019 г.). 

3. Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за 
ИП, съгласно разпоредбата на чл. 95, ал. 1  от  ЗООС, с информация  
съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 Наредбата за ОВОС. 

4. Уведомявам Ви, че в представената  информация частта 
атмосферен въздух не е разработена коректно. В инвестиционното 
предложение липсват: 

 Вид, мощност и използвано гориво на парния котел към дестилерията;

 Информация за височината на изпускащите устройства на всеки неподвижен източник, 

инсталиран в обекта; 

 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.).  

Предвид гореизложеното е необходимо да представите информация относно: 

- Вид, мощност и използвано гориво на парния котел;

- Информация за височината на изпускащите устройства на всеки неподвижен, инсталиран в 

обекта; 

- Математическо моделиране на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферен въздух 

от дейността на трошачката, която ще се инсталира в обекта, определени съгласно методиката 

по чл.11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.). 

5. При изготвяне на информацията за ИП да се представи и 
обърне внимание на: 

- 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 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; 
- 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. 

ІІІ. 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 BG0002051 “Калиакра”, определен със Заповед № РД-559/21.08.2009 
г. (обн. ДВ, бр. 37/2012 г.) за обявяване и Заповед № РД-97/06.02.2014 г. (обн. ДВ, бр. 15/2014 г.) 
за допълването й на министъра на околната среда и водите.

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 Каварна 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 15.10.2019г.) 


