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Представено от „ПЛАСТХИМ-Т“ АД, гр. Варна, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) свързано с разширение на съществуващ завод и подмяна на технологично 
оборудване, находящ се в ПИ 00182.28.65, с площ 34.610 дка, урбанизирана територия, с 
начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, местност „Мюхлюза“, 
по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна. 

С настоящото ИП свързано с разширение на съществуващ завод и подмяна на 
технологично оборудване, находящ се в ПИ 00182.28.65, с площ 34.610 дка, урбанизирана 
територия, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, местност 
„Мюхлюза“, по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител 
„ПЛАСТХИМ-Т“ АД, 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. І. Съгласно представената с уведомлението информация, на територията на обекта се 
предвижда разширение на съществуващ завод за производство на биаксиално ориентиран 
полипропилен (BOPP фолио), във връзка с което ще се изгради нова сграда, в която ще бъде 
разположена нова линия за производство на 5-слойни фолиа. 

Производствения процес представлява температорно стапяне на суровина (гранулат), 
представляваща полимер и последващо физично третиране на стопилката. За нуждите на 
произвоствения процес ще се употребяват природен газ и термално масло.  

С писмо вх. № 26-00-2370(А20)/27.10.2020 г. в РИОСВ-Варна, е представен 
информационен лист за безопасност (ИЛБ) за термалното масло, изготвен в съответствие с 
изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 
(ЕС) 2015/830 на Комисията. Съгласно информацията от Раздел 2 на ИЛБ термалното масло 
се класифицира като неопасна смес съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 относно 
класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).  

Също така, въложителят е представил информация, че максималното количество 
природен газ, което може да е налично на територията на предприятието във всеки един 
момент е 7, 655 тона. 

 
С писмо вх. № 26-00-2370(А2)/12.06.2020 г. в РИОСВ-Варна, е представен доклад от 

извършена класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на 
околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.), със заключение че предприятието не 
се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. В извършената класификация е включен 
природния газ с максимално налично количество 7, 655 т.  

Предвид гореизложеното не е необходима актуализация на извършената класификация 
на предприятието по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. 

Предвид гореизложеното, Ви обръщам внимание, че: 
Доклада от извършената класификация, както и всяка негова актуализация следва да се 

поддържа в наличност 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. 

ІІ. 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.).  

Заявеното ИП е свързано с разширение на съществуващ завод и подмяна на 
технологично оборудване, находящ се в ПИ 00182.28.65, с площ 34.610 дка, урбанизирана 
територия, с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“, местност 
„Мюхлюза“, по КККР на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна, с възложител 
„ПЛАСТХИМ-Т“ АД.  

Съгласно представената от възложителя информация завода е съществуващ и е за 
производство на гъвкави опаковки, БОПП (биаксиално ориентиран полипропилен) фолио, 
метализиране и КПП (каст полипропилен) фолио. Разширението се налага поради преминаване 
към производство на BOPP фолио с пет-слойна структура и се предвижда да бъде със 
застроена площ 890.62 кв.м. Проектната сграда ще бъде едноетажна с полуподземен етаж. 
Целта на проекта е оптимизиране на съществуващите складови и производствени помещения 
за покриване изискванията за производство на новите продукти. Новопроектираното 
разширение е допряно до част от западната фасада на съществуващия завод. Съществуващата 
производствена линия за три-слойно фолио ще се надгради за производство на пет-слойно 
фолио. 

Производството е за два различни типа фолио plain (чисто) фолио и коекструдирано 
фолио. BOPP (биаксиално ориентиран полипропилен) и BOPE plain (биаксиално ориентиран 
полиетилен) не може да се споява термично, поради което трябва plain фолиото да се 
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ламинира със спояващ слой или да се прави коекструдирано фолио. Възможни за 
производство типове фолиа – 5-слойно коекструдирани фолиа с асиметрична структура 
ABCDE.  За производството на коекструдирани фолиа се използва хомополимер в основния и 
междинните слоеве, а за спояващите слоеве – кополимер. 

Максималното количество природен газ, който може да бъде наличен на площадката във 
всеки един момент е 7.655 тона. 

Във връзка с гореизложеното и 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 
уведомявам, че така заявеното ИП попада в обхвата на т. 6, буква „а“ от Приложение № 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2  подлежи на преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС. 

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

93, ал. 1 от ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за такситe, 
които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 
от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) и внася писмено искане по образец 
съгласно приложение № 6 до компетентния орган, към което прилага един екземпляр от 
информацията по приложение № 2 на хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата 
налична и приложена документация към процедурата/. 

Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ 
(приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 
3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. № 
26-00-2370/2020 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да 
бъде описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 
въпроси : 

- Производствен капацитет на инсталацията в т/24 часа; 
- Информация за височината на изпускащите устройства на всеки неподвижен, 

инсталиран в обекта; 
- Вид на пречиствателните съоръжения, предвидени към изпускащите устройства;  
- Прогнозни количества по вид замърсител, изпускани в атмосферен въздух от 

производствения процес;  
- Математическо моделиране на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферен 

въздух от дейността на съществуващия и новоизградения цех, определени съгласно 
методиката по чл.11, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с 
изм. и доп.). 

- Мерки за недопускане на неорганизирано замърсяване на атмосферния въздух; 
- Мерки за недопускане разпространението на неприятни миризми от производствената 

дейност извън границите на площадката и най-вече в жилищните райони.  
- капацитет, засегната площ и параметрите на ИП;  
- разстояние, на което се намират най-близко разположените обекти, подлежащи на 

здравна защита по смисъла на параграф 1, т. 3 от ДР на Наредбата за ОВОС. 
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес 

компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:  
- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като поставя 

съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до 
информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на електронен 
носител на Община Аксаково. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 Община 
Аксаково: 

- осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставят 
съобщение на интернет страниците си (ако имат такава) и на общественодостъпно място за 
достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица; 

- в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на съответния 
компетентен орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му 
по образец съгласно приложение № 7. 

 
ІІІ.  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., 
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изм. и доп) инвестиционното предложение  подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета 
и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по 
смисъла на Закона за защитените територии, не попадат и в границите на ЗЗ от мрежата 
“Натура 2000”. Най-близко разположена е  защитена зона за опазване на дивите птици 
BG0002082 „Батова”. 

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 и до кметовете на Община Аксаково 

                                                                               


