Представено от „Адмирал груп - 3“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение
(ИП): за изграждане на дестилерия и склад за преработка на етерично-маслени култури
(ЕМК) в УПИ I, кв. 46 по плана на с. Смолница, общ. Добричка
Представеното уведомление с вх. № 26-00-6210/2/ 12.01.2018 г., за гореописаното
ИП, се приема 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 (Наредбата
за ОВОС; ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.).
Така заявеното предложение, попада в точка 7, буква „а“ от списъка на категориите
и дейностите в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и същото подлежи на
преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС).
Компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ – Варна.
І. Предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал, съгласно
представения доклад (вх. № 26-00-6210/2/ 12.01.2018 г.) за извършена класификация по
чл. 103, ал. 1 от ЗООС, за ИП свързано с изграждане на дестилерия и склад за преработка
на етерично-маслени култури (ЕМК) в УПИ I, кв. 46 по плана на с. Смолница, общ.
Добричка, от „Адмирал груп - 3“ ЕООД, изготвен във формат по Приложение № 1 на
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на
последствията от тях (Обн. ДВ бр. 5/2016г.).
ІІ По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
За издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС е необходимо да
внесете в РИОСВ – Варна, следните документи и информация:
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: SOMBBGSF; при Общинска
банка АД; основание: по преписка с вх. № 26-00-6210/ 2018 г.).
3. Към искането да се приложат:
- Доказателства за извършено писмено уведомяване на кмета на община Добричка и
кметство с. Смолница, общ. Добричка и на засегнатото население за ИП, съгласно
разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с
изискванията на чл. 4, ал. 3 от същата наредба (представеното копие на обява не съдържа
изискващата се информация);
ІІІ.По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС за екологична оценка
/ЕО/:
Реализацията на ИП е свързана с изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I, кв. 46 по плана на
с. Смолница, общ. Добричка. Кмета на община Добричка със Заповед № 970/ 28.09.2017
г., допуска изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ I, кв. 46 по плана на
с. Смолница, общ. Добричка от магазин и клуб „ОФ“ в нов имот за ПСД – дестилерия и
склад за преработка на ЕМК.
Подробните устриойствени планове са включени в т. 9.1 от Наредбата за
условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата
за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.). Предвид това и гореизложеното, на основание
чл. 85, ал. 2, във връзка с чл. 85, ал. 1 от ЗООС и чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО,
подлежат на преценяване необходимостта от извършване на ЕО.
Компетентен орган за вземане на решение по преценяване ЕО е директорът на
РИОСВ-Варна. Във връзка с това, на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС, Ви уведомявам, че
се допуска само извършване преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава
шеста от същия закон.
IV. 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).
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 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-близко разположените ЗЗ са:
 BG0000107 “Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата
флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон, включена в
списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет
(МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), без заповед за обявяване;
 BG0002048 “Суха река” за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6,
ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г., изм. и доп. със
Заповед № РД-84/28.01.2013 г. 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 кметовете на Община Добричка и с. Смолница,
общ. Добричка.
/отговорено от РИОСВ на 24.01.2018 г./
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