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Представено от възложителят уведомление за инвестиционни предложения 
(ИП): „Изграждане на дестилерия за преработка на етерично-маслени култури”, 

разположена в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 72624.610.9 (номер по предходен 
план: 7072, квартал: 1, парцел: XVIII (IV стар)), с площ: 19 058 кв. м, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване – за 
хранително – вкусовата промишленост,  град Добрич, община Добрич, област Добрич, с 

възложител: „АГРО 21“ ЕООД, град Добрич 

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и 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 (ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), Ви уведомявам че, така заявеното 
ИП попада в точка 3, буква „а“ и точка 7, буква “а” 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).  

Компетентен орган за вземане на решение по преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.  

І.  По отношение изискванията на нормативната  уредба по ОВОС: 
За издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС е необходимо да 

внесете в РИОСВ – Варна, следните документи и информация: 
1.Съгласно чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

ОВОС да извършите писмено уведомяване на кмета на община Добрич (копие на 
уведомлението внесено в общината с вх. номера), както и на засегнатото население, с 
информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за 
ОВОС, кметътъ на Община Добрич от своя страна трябва да обявя ИП на интернет 
страниците си. 

2. На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС за предложения по чл. 93, ал. 1 от ЗООС
възложителят заплаща такса в размер на 500 лв., определен с Тарифата за таксите, 
които се събират в системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., с изм. и доп.),
преведена по банков път:  

 IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;
 BIC: 08SOMBBGSF, при Общинска банка АД; 
 Основание: по преписка с вх. № 26-00-7214/08.11.2018 г. 
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, на хартиен и електронен носител. 

При изготвяне на информацията за ИП да се опишат подробно:
1) По отношение на фактор „Атмосферен въздух“: 
В представената информация е посочено, че за нуждите на производството ще бъде 

монтиран парен котел - 2400 кг/час пара, работещ на дизелово гориво. 
В тази връзка следва да се представят следните данни за средната горивна 

инсталация (СГИ): 
1. Максимална топлинна мощност в МWth. 
2. Максимален разход на гориво за час. 
3. Данни за височина на изпускащото устройство на котела и 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 
(ЗЧАВ; ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.).

Обръщам внимание, че преди въвеждане в експлоатация е необходимо да се 
извърши регистрация на СГИ, съгласно изискванията на чл. 9г от ЗЧАВ.

2) По отношение на фактор „Води“: 
В уведомлението за ИП е описано следното, че в района има изградена 

канализационна мрежа. Отпадъчните води ще постъпват в градската канализация. 
Съгласно чл. 127 от Закона за водите, лицата, от стопанската дейност, на които се 

образуват отпадъчни води, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни 
съоръжения в съответствие с изискванията.  
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Във връзка с изложеното следва в информацията по преценяване необходимостта 
от ОВОС да бъде разгледано следното: 

1. Какви потоци отпадъчни води ще се формират, как ще бъдат пречиствани, 
какво пречиствателно съоръжение ще бъде предвидено, до какви норми ще пречиства 
отпадъчните води, с какъв капацитет ще бъде съоръжението. 

2. Да бъде представен съгласувателен документ от „В и К Добрич“ АД за 
приемане на производствени отпадъчни води в канализационната система на гр. Добрич. 

3) По отношение на фактор „Отпадъци“: 
1. Във връзка с представената информация по Фактор отпадъци, е необходимо 

да бъдат посочени: 
2. 1.Наименованията на всички отпадъци, които се очаква да се образуват по 

време на монтажните дейности, както и в периода на експлоатация, в т.ч. и техните 
прогнозни количества в т/г. 

3. 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. 

4. Последващите дейности с производствените отпадъци, съгласно Приложение 
№ 1 и № 2 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО; Обн. ДВ., бр. 53/2012г. с изм. и 
доп.).

Обръщам Ви внимание, че за извършване на дейности по третиране на отпадъци, 
се изисква документ по чл. 35 от ЗУО.

4) По отношение на фактор „Шум“: 
Във връзка с представеното  уведомление за ИП, в преценката по ОВОС да бъдат 

включени:  
1. Подробно да се разгледат очакваните нива на шума, излъчван в околната среда 

по време на строителството и експлоатацията на ИП; 
2. Да се определи разстоянието, на което се намира най-близко разположената 

жилищна сграда, спрямо промишления източник (мястото на въздействие). 
3. Да се представят конкретни мерки за ограничаване на нивата шума от дейността 

на обекта. 
5) Предвидените дейности в ПИ, съпътстващите ги обекти, необходими 

съоръжения, пътни връзки и други; 
6) Да се представи информация на какво разстояние се намират най-близко 

находящите се обекти, подлежащи на здравна защита, определени съгласно § 1, т. 3 от 
Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС.

ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие. 

Съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР; ДВ. 
бр.77/09.08.2002 г., изм и доп.) 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), ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез 
процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС. 

Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени 
територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на 
защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко 
разположената ЗЗ до територията на ИП е ЗЗ BG0000107 “Суха река”, без заповед за 
обявяване на министъра на околната среда и водите, за опазване на дивите птици, 
определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР;

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените 
зони ще бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от 
ОВОС.  

ІII. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС:
Във връзка с постъпило с вх. № 26-00-7214/08.11.2018 г. в РИОСВ-Варна, 

уведомление за горецитираното ИП, изразявам следното становище:
Съгласно представената в уведомлението информация се предвижда изграждане на 

дестилерия за преработка на етерично-маслени култури чрез парна дестилация. В 
представената документация е посочено, че необходимата за процеса на парна дестилация 
пара се получава в паро-котел – 2400 кг/час, с горелка на дизелово гориво (опасно 
вещество, поименно изброено в т. 34в, част 2 на приложение № 3 на ЗООС), а не е 
представена информация за максималните количества на дизеловото гориво, които има 
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вероятност да са налични във всеки един момент на площадката, както и заключенията от 
доклада за извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

Предвид гореизложеното считам, да се представи: 
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, представете в РИОСВ-Варна, информация за опасните вещества от приложение № 
3 на ЗООС, които се очаква да са налични на площадката (максимални количества, вид, 
класификация), както и заключенията от доклада за класификация на 
предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на ЗООС.

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.

Копие на писмото е изпратено до кмета на Общ. Добрич. 

Отговорено от РИОСВ-Варна: 23.11.2018 г. 


