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Представено от  възложители г-н Хасан Хасан  и г-жа Селиме Хасан уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на  дестилерия с пет дестилатора за 
преработка на етерично-маслени култури в УПИ VI-137, кв. 24, площ 2 000 кв. м /по 
нотариален акт/, по скица площ 1 600 кв. м, землище на село Радан войвода, община Вълчи 
дол  
 
 
Във връзка с представено от възложители г-н Хасан Хасан  и г-жа Селиме Хасан 
уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на  дестилерия с пет 
дестилатора за преработка на етерично-маслени култури в УПИ VI-137, кв. 24, площ 2 000 
кв. м /по нотариален акт/, по скица площ 1 600 кв. м, землище на село Радан войвода, 
община Вълчи дол, информира за следното: 

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

       Приемамe представеното с вх. №5082/21.08.2017 г. уведомление за гореописаното 
ИП като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от 
Закона за опазване на околната среда /ЗООС; ДВ. Бр. 91/2002 г., изм. и доп./ и чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС /ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп./. 

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 уведомяваме, че така 
заявеното ИП попада в обхвата на точка 7, буква „а“ производство на растителни и 
животински масла и мазнини, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 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. 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, 
приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за 
съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на 
ОВОС.  
         Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-
близко разположената е ЗЗ BG0000107 „Суха река”  за опазване на дивите птици, определена 
съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие.  
        Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще 
бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.  

        
        ІІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 

        Във връзка с постъпило с вх.№ 26-00-5082/21.08.2017 г. в РИОСВ – Варна, уведомление 
за ИП за Изграждане на дестилерия със седем дестилатора за преработка на етерично – 
маслени култури в УПИ VI-137 в кв. 24 по плана на с. Радан Войвода, изразяваме следното 
становище: 

  
 1. В уведомлението за ИП не е представена информация за вида на етерично-
маслените култури, които инвеститорът възнамерява да преработва и количествата 
етерични масла, които ще са налични на територията на обекта; 
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2. Съгласно запис в т. 1 на уведомлението за ИП, се предвижда дстилатора да 
работи с дизелово гориво, а в т. 9 не е представена информация за максималните 
количества опасни вещества, които са налични или има вероятност да са налични във 
всеки един момент в предприятието (т.е. следва да се вземе предвид не само 
количеството на дизеловото гориво, което се съхранява, а и това което е в технологични 
съоръжения, тръбопроводи и т.н.). 

Предвид гореизложеното е необходимо с искането за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, възложителят да представи информация и за: 

1. 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.), във 
връзка с чл. 4, ал. 3, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 
(ДВ, бр. 12/2016 г.), представете в РИОСВ – Варна информация за всички опасни 
вещества от приложение № 3 към ЗООС, които се очаква да са налични в обекта 
(цялото налично количество дизелово гориво на територията на предприятието (в 
оборудване, резервоари, тръбопроводи максимални количества, вид, класификация), 
както и заключенията от доклада за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на 
ЗООС.  

2. Докладът за класификация се изготвя в съответствие с критериите по приложение № 
3 на ЗООС и във формат съгласно Приложение № 1 от Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 
последствията от тях.  

3. Вида на етерично-маслените култури, които ще се преработват и количествата 
етерични масла, които ще са налични на територията на обекта. 

 
 

       Копие на писмото е изпратено до кметa на село Радан войвода, община Вълчи дол и 
община Вълчи дол. 

 
/отговорено от РИОСВ на 30.08.2017 г./ 


