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Представено от „АЯКС -1“ ООД, гр. Варна, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) за свързано с  „Поставяне на два броя мобилни инсинератора за изгаряне 

на животински трупове“ в ПИ 37808.257.1 в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка.  

Във връзка с представеното уведомление за ИП, 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. Съгласно информацията представена в уведомлението за ИП, възложителят предвижда 

да постави в ПИ 37808.257.1 в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, два броя мобилни 

инсинератора за изгаряне на животински трупове. Всеки инсинератор ще се състои от две 

камери – първична и вторична, като необходимата температура за протичане на процеса, ще се 

осигурява посредством горелки, работещи на дизелово гориво, което ще се съхранява в 

резервоари с общ обем до 3 т.  

Дизеловото гориво е опасно вещество, поименно изброено в т. 34, буква „в“, част 2 

на приложение № 3 към Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с 

изм. и доп.), с пределни количества за нисък и висок рисков потенциал съответно 2500 т и 25000 

т. 

 Свинекомплекс „Козлодуйци“, представляващ инсталация за интензивно отглеждане на 

свине майки и прасета за угояване, с оператор „Аякс-1“ ООД, гр. Димитровград, притежава КР 

№ 575-Н0/2019 г., издадено от ИАОС, гр. София за площадка, разположена в ПИ с 

идентификатор 37808.66.4, ПИ с идентификатор 37808.257.1 и ПИ с идентификатор 37808.9.77, 

ПИ  37808.15.262  в землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка, обл. Добрич. С издаденото КР 

на оператора е разрешено употребата и съхранението на дезинфектанти и природен газ 

(опасни вещества от част 1 и част 2 на приложение № 3 към ЗООС). 

В т. 10 от уведомлението не е представена информация относно извършена 

класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, както и заключенията от същата. 

Предвид гореизложеното, 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 (ДВ, бр. 25/2003 г. с изм. и доп.), 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 извършена 

класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

Обръщам Ви внимание, че докладът 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, като в същия е необходимо да се включат количествата на всички 

опасни вещества от Приложение №3 на ЗООС, които могат да бъдат налични във всички 

„съоръжения“ (по смисъла на §1, т. 29 от допълнителните разпоредби на същия закон) на 

територията на предприятието. Същите следва да бъдат включени в изчисленията за определяне 

на рисковия потенциал на предприятието. 

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.).  

Съгласно представената информация „АЯКС -1“ ООД, има ИП свързано с  „Поставяне на два 

броя мобилни инсинератора за изгаряне на животински трупове“ в ПИ 37808.257.1 в 

землището на с. Козлодуйци, общ. Добричка. 

 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. 11 „и“от Приложение № 2 на ЗООС и 

съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване 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: 
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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 извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно 

разпоредбата на чл. 95, ал. 1  от  ЗООС, с информация  съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 

3 Наредбата за ОВОС. 

3. При изготвяне на информацията за ИП да се представи и обърне внимание на: 

По компонент „Атмосферен въздух“ : 

 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 (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.) чрез 

математическо моделиране с програмен продукт „PLUME” с приложени DAT файлове 

и опция „Ефективна височина на изпускащото устройство“.  

 Информация за прогнозния разход на гориво/час за всяка горелка поотделно; 

 Да се посочат конкретни мерки за предотвратяване разпространението на 

миризми от дейността на инсталацията. 

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 

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. 

 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.  

IV. По отношение на изискванията на глава седма, раздел ІІ  от ЗООС за комплексно 

разрешително: 

За извършване на дейностите на площадката на свинекомплекс „Козлодуйци“, 
площадка с. Козлодуйци, община Добричка е издадено Комплексно разрешително № 575-
НО/2019 г. от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, (в сила от 
27.06.2019 г.). на ’’Аякс- 1” ЕООД, гр. Димитровград. 

Операторът предвижда на площадка с издадено комплексно разрешително да постави 
инсинератори за изгаряне на животински трупове. Същите като инсталации не са разрешени 
в настоящото комплексно разрешително. 

Предвид гореизложеното и съгласно новите разпоредби при провеждане на 
процедурите по Глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), е 
необходимо след приключване на процедурата по Глава шеста от ЗООС (когато такава се 
изисква), операторът ”Аякс-1”ЕООД, гр. Димитровград да информира компетентния орган 
ИАОС за планираната промяна по чл. 123в, т.1 от ЗООС и представи информация по 
Приложение № 5 към чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на 
комплексни разрешителни (Обн. ДВ. бр. 80 от 9 Октомври 2009 г. с изм и доп.). 

Компетентният орган ще определи приложимата процедура за разрешаването на 
планираната промяна с условията в комплексното разрешително. 

 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Добричка и кмета на с. Козлудуйци       

                                                            

                                                                                           (отговорено от РИОСВ на 02.07.2020г.) 


