Представено от „ТИТАН - 2006“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за
„изграждане на нова сграда, монтиране на дестилерия за етерични масла, монтиране на ФЕЦ
на покрива, водовземно съоръжение за добив на подземни води“
.
Във връзка с представено от „ТИТАН - 2006“ЕООД“ „изграждане на нова сграда,
монтиране на дестилерия за етерични масла, монтиране на ФЕЦ на покрива, водовземно
съоръжение за добив на подземни води“ в УПИ I, кв. 46, по плана на село Житница, община
Добричка, 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 представеното 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 точки 7, буква „а“ производство на растителни и животински масла и мазнини и 2,
буква „г“- дълбоки сондажи за водоснабдяване , от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на
ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС).
Във връзка с чл.93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на
РИОСВ-Варна.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от
разнообразие:

Закона за биологичното

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 BG0002048 „Суха река” за опазване на дивите птици, определена съгласно
изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и ЗЗ BG0000107
„Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена
съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон.
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 представен с вх. № 26-00-7963/7/25.08.2017 г. в РИОСВ – Варна доклад от
извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС за ИП за Изграждане на дестилерия за
етерични масла, изразявам следното становище:
Докладът от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС, е изготвен в съответствие
с приложение № 1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.) и съгласно заключенията от 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.
Обръщам внимание за ангажиментите ви произтичащи от нормативната уредба по околна
среда при производството на етерични масла, а именно:
1. Да се извърши регистрация на етеричните масла произвеждани в количества от
един тон или повече на година (напр. етеричното масло от лавандула) в
Европейската Агенция по химикали (ECHA), съгласно изискването на чл. 6 от
Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването
и ограничаването на химикали (REACH).
2. Да се нотифицира ECHA за класификацията и етикетирането на етеричните масла
произвеждани в количества под един тон на година, съгласно чл. 40 на Регламент
(ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на
вещества и смеси (CLP);
3. Произвежданите етерични масла да се класифицират, опаковат и етикетират в
съответствие с изискванията на Регламент CLP;
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4. Да изготвят информационни листове за безопасност (ИЛБ) за етеричните масла, в
съответсвие с приложението към Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 г. ИЛБ
да се предоставят на професионалните потребители съгласно чл. 31 на Регламент
REACH;
5. Да се извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични
вещества, съгласно изискването на чл. 9 на Наредбата за реда и начина за
съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.), във формат и
в съответствие с указанията, утвърдени със Заповед № РД-288/2012 г. на
министъра на околната среда и водите.
6. Да се поддържа в наличност доклада от извършената класификация по чл. 103, ал. 1
на ЗООС, 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.
ІV. По отношение на изискванията на Закона за водите:
Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен (БДДР) с
изх. №1654/27.09.2017 г. предвидените дейности попадат в обхвата на:
повърхностно водно тяло – BG1DJ345R100 Суха река р. Суха от вливане на р.
Караман до вливане на р. Добричка;
- Подземни водни тела:
- BG1G000000N049, Карстово-порови води в Неоген - Сармат – Добруджа, Добро
количествено и Добро химическо състояние;
- BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Добро количествено и лошо
химическо състояние;
- BG1GOOOOJ3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Добро количествено и
Добро химическо състояние;
- ИП попада в Чувствителна зона и Уязвима зона съгласно чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ;
- Към настоящият момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни
зони по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди;
- Необходимо е да се има предвид и мярка „Ограничаване на водовземане от подземни
водни тела или части от тях, в които е установено трайно понижение на водното ниво,
освен при наличие на основанията за прилагане на чл. 15 бе от ЗВ" (съгласно
Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 2021 г. в ДРБУ);
- Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо спрямо целите за опазване
на околната среда, заложени в ПУРБ 2016 - 2021 г.
- ИП „Изграждане на нова сграда, монтиране на дестилерия за етерични масла,
монтиране на ФЕЦ на покрива, водовземно съоръжение за добив на подземни води“ в
УПИ I, кв. 46 по плана на село Житница, община Добричка, с възложител: „ ТИТАН2006" ЕООД е допустимо, в случай че необходимият средноденонощен дебит не може
да бъде осигурен от първото от повърхността водно тяло съгласно изискванията на
чл. 50 от Закона за водите.
Копие на писмото е изпратено до кметовете на село Житница, община Добричка, Община
Добричка.
/отговорено от РИОСВ на 09.10.2017 г./
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