Представено от възложителят уведомление за инвестиционни предложения (ИП)
свързано със “Закупуване на поставяемо съоръжение за преработка и търговия с мляко и
млечни продукти”, в УПИ II – 415, кв. 10 по плана на с. Лозенец, общ. Крушари, обл.
Добрич, с възложител: Земеделски производител „Н. Г. Петров“.
І. 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 Н. Г. Петров, има ИП в УПИ II – 415, кв. 10
по плана на с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич, да постави съоръжение за
преработка и търговия с мляко и млечни продукти. Предмет на ИП е поставянето на
съоръжение – модулен обект за преработка и търговия с мляко и млечни продукти с
капацитет 250 л. овче мляко дневно. Млякото ще е добива от животни собственост на
възложителя. Производствения процес ще бъде цикличен, като в един ден ще се
произвежда само един от предвидените асортименти – сирене или кисело мляко.
Съоръжението ще се разположи в модулно изградено хале, представляващо контейнер от
два броя секции с размери 6 х 3 м, конструктивно и технологично свързани, изцяло
завършени с нужните ВиК и ел. инсталации, поставени на площадка - част от терен,
собственост на инвеститора. Основното технологично оборудване е сведено до:
млекоохладителна вана, заквасочник, дозатор за мляко, сиренарска вана, съд за саламура
както и хладилни складове със самостоятелни агрегати и автоматика.
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 „в“
(производство на млечни продукти) 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: SOMBBGSF; при Общинска
банка АД; основание: по преписка с вх. № 94-00-5762/ 2018 г.).
3. Да извърши писмено уведомяване на кмета на общ. Крушари, обл. Добрич, кмета
на с. Лозенец, общ. Крушари 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;
При изготвяне на информацията за ИП да се обърне внимание на:
- Разстояние, на което се намира най-близко разположената жилищна сграда, и други
обекти подлежащи на здравна защита по § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на
Наредбата за ОВОС;
- Необходимите количества вода за питейни, битови и противопожарни нужди и
други нужди;
- Да се опишат подробно начините на водоснабдяване и третиране на отпадъчните
води, качеството на засегнатата територия и очакваното въздействие, вкл. с кумулативен
ефект, върху атмосферния въздух, водите, отпадъците, растителния и животински свят, и
ландшафта в района;
- Да се разгледат подробно всички потоци отпадъчни води, които се очаква да се
генерират;
- Да се опишат предвидените дейности в имота, в т.ч съпътстващите обекти пътни
връзки, други, генерирани по време на строителството и експлоатацията отпадъци, вкл.
изкопани земни маси, начините на тяхното третиране.
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ІІ. 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).
 ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко
разположената ЗЗ е 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.
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 Общ. Крушари, кмета на село
Лозенец, общ. Крушари.
Отговорено от РИОСВ-Варна: 19.09.2018 г.
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